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Förkortningar 
AAS  Anabola androgena steroider  

 
ANDT  Alkohol, narkotika, dopning och tobak  

 
ASI Addiction Severity Index 

 
AUDIT  Alcohol Use Disorders Identification Test, ett 

screeninginstrument (formulär) för självrapportering av 
alkoholvanor och identifiering av riskfylld och skadlig 
alkoholkonsumtion. Formuläret omfattar sammanlagt tio frågor 
om hur ofta man använder alkohol och vad 
alkoholkonsumtionen fått för konsekvenser under det senaste 
året. 
  

AUDIT-C  Riskbedömning av alkoholkonsumtionen som baseras på de tre 
första frågorna i AUDIT. Det används för att enbart undersöka 
konsumtionsmönster. 
  

Brå  Brottförebyggande rådet  
 

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  
 

CDS  Cigarette Dependence Scale  
 

CRA Community Reinforcement Approach 
 

DSM-V  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 
Edition är en handbok som innehåller standarddiagnoser för 
psykiatriska sjukdomstillstånd. 
  

GHB  Gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra; tidigare 
använt som narkosmedel. 
  

HLV  Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på 
lika villkor” 
.  

ICD-10  International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems – Tenth Revision, är den nu gällande 
upplagan av ICD och en allmänt accepterad standard för 
klassificering av sjukdomar, utgiven av WHO.  
 

KBT Kognitiv beteendeterapi 
 

KOL  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, diagnos J44 i den 
internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10. 
  

LSD  Lysergsyradietylamid, C₂₀H₂₅N₃O, är ett psykoaktivt, 
hallucinogent preparat, i Sverige klassat som narkotika.  
 

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
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LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 

MET Motivational Enhancement Therapy 
 

MHV  Mödrahälsovårdscentral  
 

SBNT Social Behaviour Network Therapy 
 

SCB  Statistiska centralbyrån  
 

SIP Samordnad individuell plan 
 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
 

STAD  Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Verksamheten 
startade år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för 
psykiatriforskning, en centrumbildning mellan Stockholms läns 
sjukvårdsområde och Karolinska Institutet. Verksamheten syftar 
till att utveckla det förebyggande arbetet med stöd av fem 
strategiska områden: forskning, metodutveckling, 
metodimplementering, utvärdering och utbildning.  
 

WHO  Världshälsoorganisationen  
 

ÅP Återfallsprevention   
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Ordlista 
Alkoholmissbruk/-beroende – diagnoser i de internationella 
klassifikationssystemen ICD-10 och DSM-IV. En ny version, DSM-V, 
publicerades våren 2013 och ersätter diagnoserna med substansbrukssyndrom (eng. 
substance use disorder) och gäller även narkotikamissbruk/-beroende. Beroende 
bedöms med stöd av M.I.N.I, ett diagnostiskt verktyg som består av sju frågor. 

ANDT-strategin – Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobakspolitiken. Nuvarande strategi för åren 2016–2020 grundar sig 
på skrivelsen 2015/16:86 och omfattar ett övergripande mål, sex mål samt 23 
insatsområden. Insatsområdena utgår från målen (se figur 1). Nuvarande strategi 
föregicks av en ANDT-strategi för åren 2011–2015. 

Anskaffning – avser inköp av alkohol och tobak. Total anskaffning på 
alkoholområdet mäts genom en enkätundersökning till ett urval i befolkningen om 
deras inköp av oregistrerad alkohol (t.ex. införsel, köp av smuggelsprit och 
hembränd alkohol) kombinerat med Systembolagets försäljning av alkohol. 

Detaljhandel – inom alkoholområdet avser detaljhandel den alkohol som 
tillhandahålls av Systembolaget och livsmedelsbutiker (se folköl).  

Gatupriser – med termen gatupris avses prisbilden vid försäljning av mindre 
mängder narkotika i konsumentledet (gram- eller stycknivå). Sedan 1988 har 
polisen rapporterat in gatupriser för hasch, marijuana, amfetamin, kokain och 
heroin (sedan 1993 både vitt och brunt heroin) till CAN. Från år 2000 bevakas 
priset även för de mer sällsynta narkotikasorterna ecstasy, lysergsyradietylamid 
(LSD), gammahydroxibutansyra (GHB) och kat. Halvårsvis har CAN samlat in 
uppgifter om regionala gatupriser på ett flertal narkotikasorter från Sveriges 21 
länspolismyndigheter. 

Hälsa på lika villkor (HLV) – den nationella folkhälsoenkäten, ”Hälsa på lika 
villkor”, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som 
Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Enkäten har genomförts årligen 2004–2016, 
därefter vartannat år, bland personer mellan 16 och 84 år. Syftet med 
undersökningen är att är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i 
hälsa över tid. 

Högkonsumtion – avser ett konsumtionsmönster vad gäller alkohol som innebär 
konsumtion av minst 14 standardglas (ett standardglas alkohol innehåller 12 gram 
alkohol) för män respektive 9 standardglas för kvinnor i genomsnitt per vecka. 
Beräkningen baseras på en sammanräkning av samtliga konsumerade 
alkoholdrycker. 

Indikator – allmänt avser en indikator en mätare, mätinstrument eller statistiskt 
mått, som ska ge information om, mäta (indikera), faktiska nivåer eller 
förändringar inom ett område.  
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Indikatorlabbet – Folkhälsomyndighetens uppföljningssystem inom ANDT-
området. I Indikatorlabbet samlas indikatorer för att följa utvecklingen över tid för 
fem av sex mål i ANDT-strategin. Indikatorerna baseras på 18 källor och vissa av 
indikatorerna möjliggör uppföljning på lokal och/eller regional nivå. 
Indikatorlabbet finns tillgängligt för alla via vår delwebb andtuppfoljning.se. 

Intensivkonsumtion – definieras som ett konsumtionsmönster som avser en flaska 
vin eller motsvarande vid samma tillfälle (se nedan för riskkonsumtion) minst en 
gång under de senaste 30 dagarna. 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer utgör ett stöd vid prioriteringar och ger 
vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa resurser på. För närvarande finns sammanlagt 13 slutliga 
riktlinjedokument, bland annat för vård och stöd vid missbruk och beroende. 
Därutöver finns fem remissversioner, däribland för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor, samt ett pågående riktlinjeprojekt. 

Reala priser – det reala priset avser en varas faktiska pris, med hänsyn tagen till 
inflation och andra värdeförändringar. Med hjälp av ett index med ett valt basår 
(t.ex. år 2000), kan det reala priset följas över tid. 

Riskkonsumtion – avser ett konsumtionsmönster som kan beräknas enligt 
screeningsinstrumentet AUDIT-C. AUDIT-C är en kortversion av AUDIT-10 och 
innehåller tre frågor. Varje fråga ger mellan 0 och 4 poäng och gränsen för 
riskkonsumtion av alkohol är 5–12 poäng för kvinnor och 6–12 poäng för män. 
Frågorna undersöker hur ofta personen druckit alkohol under de senaste 12 
månaderna, hur många glas personen dricker en typisk dag då den dricker alkohol 
och hur ofta personen dricker sex glas eller fler vid samma tillfälle. 
Skolelevers drogvanor – årlig enkätundersökning av CAN riktad till elever i 
årskurs 9 respektive gymnasiets år 2 för att, bland annat, undersöka elevernas 
användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och om elevernas spel om 
pengar.  

Vanor och konsekvenser – En undersökning om användning och konsekvenser av 
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Sveriges befolkning som CAN 
ansvarar för sedan 2014. Det övergripande syftet är att kartlägga bruk, missbruk 
och beroende av ANDT i den vuxna befolkningen (17–84 år) samt olika negativa 
konsekvenser som bruket har för de närstående och obekanta. 
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Sammanfattning  
Det övergripande målet för den svenska alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT-politiken) är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, 
med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett 
minskat tobaksbruk. Den nuvarande samlade strategin för ANDT-politiken, 
ANDT-strategin, gäller över åren 2016–2020 (skr.2015/16:86) och omfattar sex 
mål med ett antal underliggande insatsområden. I strategin betonas att både 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet måste tydliggöras och genomsyra 
ANDT-arbetet på alla nivåer. Dessutom framgår att insatser för att skydda barn och 
unga mot eget och andras skadliga bruk utgör grunden för det hälsofrämjande och 
förebyggande ANDT-arbetet.  

Folkhälsomyndigheten har av regeringen i uppdrag att stödja genomförandet av 
ANDT-strategin. I uppdraget ingår att rapportera om utvecklingen på nationell nivå 
inom ANDT-området, i förhållande till ANDT-strategins mål. Syftet med denna 
rapport är att beskriva utvecklingen i förhållande till mål 1–5 i strategin. Innehållet 
är baserat på ett urval av indikatorer om tillgång, användning, skador av eget och 
andras bruk, vårdinsatser samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika, dopning 
och tobak. Dessa data finns i huvudsak samlade i Indikatorlabbet, som är 
myndighetens uppföljningssystem inom ANDT-området.  

Uppföljningen av indikatorer görs över så lång period som möjligt, vilket innebär 
att resultaten oftast sträcker sig från början av 2000-talet fram till 2019, men i vissa 
fall fram till 2017 respektive 2018. Rapporten innehåller även en analys av 
jämlikhet i ANDT-relaterad ohälsa under perioden 2006–2018/19. 
Jämlikhetsanalysen presenteras för respektive substans genom ett urval av 
indikatorer inom mål 2, 3 och 5.  

Nedan presenteras myndighetens samlade bedömning utifrån ett längre 
tidsperspektiv per mål i ANDT-strategin.  

Mål 1: Utifrån ett längre tidsperspektiv går utvecklingen i linje med målet om 
minskad tillgång inom tobaksområdet, medan tillgången inom alkoholområdet varit 
relativt oförändrad. Data för narkotikaområdet tyder på att tillgången har ökat. Vad 
gäller tillgång till dopningspreparat är data otillräckliga.  

Mål 2: Utifrån ett längre tidsperspektiv går utvecklingen i linje med målet om en 
minskning av antalet barn och unga som börjar använda tobak eller debuterar tidigt 
med alkohol. För flera indikatorer avseende ungas debutålder samt alkohol- och 
tobaksanvändning går det dock att se en utplaning under senare år, i synnerhet 
bland elever i årskurs 9, och andelarna är fortsatt höga. Vad avser 
narkotikaerfarenhet bland barn och unga har den varit relativt oförändrad under den 
senaste tioårsperioden, medan användningen av dopningsmedel har minskat i 
förhållande till den högsta prevalensen som noterades 2007 under perioden 2004–
2019. Ur ett jämlikhetsperspektiv har skillnader i ANDT-användning mellan 



 

14 

grupper av elever i årskurs 9, utifrån kön, socioekonomisk situation och geografisk 
position, inte förändrats nämnvärt.  

Mål 3: Utifrån ett längre tidsperspektiv går utvecklingen i stort sett i linje med 
målet om att färre ska utveckla ett skadligt bruk, missbruk eller beroende av 
alkohol och tobak. På narkotikaområdet går utvecklingen i motsatt riktning i 
förhållande till målet. För dopning är läget oförändrat. Ur ett jämlikhetsperspektiv 
har skillnader mellan grupper inte förändrats nämnvärt (utifrån kön, socioekonomi 
samt geografisk position bland barn och unga och sexuell läggning bland vuxna), 
varken för barn och unga eller vuxna. Ojämlikheten har ökat något när det gäller 
dagligrökning och socioekonomi, både för barn och unga samt vuxna. 

Mål 4: I formuleringen av målet specificeras att detta handlar om ökad 
tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet utifrån en persons förutsättningar 
och behov. Detta är ett komplext mål vilket, för att ge en rättvisande bild, kräver en 
mängd indikatorer. Baserat på de indikatorer som visar på strukturella 
förutsättningar inom socialtjänsten är den samlade bedömningen att strukturen för 
att möta individens behov har förbättrats över tid, men att där finns utrymme för 
ökad följsamhet av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och 
beroende. Då de tillgängliga indikatorerna är strukturindikatorer är det däremot inte 
möjligt att ange vilket genomslag detta fått för den enskilda individen i behov av 
stöd. Vad avser hälso- och sjukvårdens insatser på alkohol- och narkotikaområdet 
är utvecklingen relativt oförändrad, men i vissa delar negativ. Indikatorer för att 
följa tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet kopplat till dopning och 
tobak presenteras inte i denna rapport.  

Mål 5: Utifrån ett längre tidsperspektiv går utvecklingen inte i linje med målet om 
ett minskat antal skadade på grund av eget alkoholbruk och narkotikabruk. För 
tobak och dopning saknas indikatorer som visar på utvecklingen av skador. Vad 
avser målet om minskat antal döda på grund av eget alkoholbruk går utvecklingen 
åt rätt håll avseende alkoholförgiftning och utifrån alkoholindex, men i motsatt 
riktning vad gäller alkoholspecifika leversjukdomar. För narkotika följer 
utvecklingen inte målet om att minska antalet personer som dör eller skadas på 
grund av egen användning av narkotika. Vad gäller målet om minskat antal döda 
till följd av eget tobaksbruk går utvecklingen i motsatt riktning, med undantag för 
antalet män som dör i lungcancer där vi ser en minskning. Det bör dock noteras att 
det för vissa av de indikatorer där antalet döda eller skadade totalt sett har ökat, har 
det skett en viss minskning under senare år. Ur ett jämlikhetsperspektiv har 
skillnader mellan grupper varit relativt oförändrade eller minskat marginellt för 
skador på grund av alkohol och narkotika (utifrån kön, utbildning, geografisk 
position och social utsatthet), men ojämlikheten mellan inkomstgrupper har ökat. 
Skillnaden i dödlighet på grund av alkohol, narkotika och läkemedel och rökning 
(KOL) har ökat mellan utbildningsgrupper, medan skillnaden mellan kön och 
geografisk position varit oförändrad eller minskat marginellt över tid.  

Sammantaget bedömer Folkhälsomyndigheten att utvecklingen över tid och med 
hänsyn till tillgång, ungas debut och skadligt bruk går i linje med ANDT-strategins 
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mål inom alkohol- och tobaksområdet, men i motsatt riktning inom 
narkotikaområdet. Vidare är vår samlade bedömning att utvecklingen över tid inte 
går i linje med målet om minskat antal skadade på grund av eget alkoholbruk och 
narkotikabruk samt dödlighet på grund av eget narkotikabruk och tobaksbruk. 
Däremot går vissa indikatorer för dödlighet på grund av alkoholbruk i linje med 
målet, medan andra indikatorer går i motsatt riktning.  

Trots att utvecklingen över tid i flera fall bedöms gå i linje med målen, stämmer 
detta inte alltid för grupper i befolkningen. Analysen av jämlikhet utifrån kön, 
socioekonomisk situation, geografisk position och sexuell läggning visar att det 
finns betydande skillnader i ANDT-relaterad ohälsa mellan grupper i befolkningen. 
Detta gäller i högre utsträckning vuxna än barn och unga och i synnerhet grupper 
som har en kombinerad situation av låg utbildning (föräldrars eller egen), låg 
inkomst (föräldrars eller egen) och frekvent skolk (barn och unga) eller bristande 
arbetsmarknadsanknytning (vuxna). Utvecklingen av jämlikhet i hälsa på ANDT-
området är under perioden 2006–2018/2019 inte entydig. För många grupper och 
indikatorer för bruk och skador kvarstår eller ökar ojämlikheten över tid. För att 
minska skillnaderna mellan grupper i ANDT-relaterad ohälsa och uppnå det 
folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa, och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation, behövs insatser och uppföljning inom 
folkhälsopolitikens åtta målområden. 

Nedan presenteras myndighetens samlade bedömning för förändring under 
strategiperioden. Denna bedömning baseras på tabellbilaga 1 där utvecklingen 
åskådliggörs för strategiperioden 2016–2020 via data för år 2015 respektive senaste 
års tillgängliga data. Detta innebär att variationer över tid inte framgår, och att 
jämförelser mellan andra årtal eller ur ett längre tidsperspektiv kan ge delvis andra 
resultat. För en mer fullständig bild över utvecklingen hänvisas till diagram och 
analyser under respektive mål i huvudrapporten. 

Mål 1: Utvecklingen under strategiperioden visar att den fysiska tillgängligheten 
till alkohol har minskat. Samtidigt har priset på alkohol på Systembolaget (som står 
för 66 procent av anskaffningen) därefter minskat medan priser på serveringsställen 
(som står för 11 procent av anskaffningen) har ökat. Sannolikt är fortsatt giltigt att 
färre unga själva kan köpa ut alkohol från Systembolaget då andelen tillfällen då 
legitimation begärts i samband med provköp är på en fortsatt hög nivå under 
strategiperioden. Dock är alkohol från Systembolaget fortsatt den vanligaste 
ursprungskällan för elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2, men alkoholen 
förmedlas då vanligtvis via mellanhand (6). Däremot har insmugglad alkohol som 
är den näst största anskaffningskällan för unga ökat under strategiperioden. Vad 
gäller de mindre anskaffningskällorna har alkohol via Internet ökat, men från låga 
nivåer. För tobaksområdet har utvecklingen gått i önskad riktning, med en minskad 
tillgänglighet. För narkotika är den samlade bilden svårbedömd, men det finns en 
tendens till ökad tillgänglighet. Vad gäller tillgängligheten av dopningspreparat 
saknas underlag för en samlad bedömning. 
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Mål 2: Utvecklingen under strategiperioden visar ett trendbrott för ungas 
användning av alkohol och att utvecklingen i linje med målet har avstannat. För 
tobak går utvecklingen i vissa fall i linje med målet då tobaksrökningen har 
minskat men användningen av snus tycks ha ökat inom vissa grupper. För 
narkotika finns en tendens till ökad användning under strategiperioden. 
Utvecklingen för dopning under samma period är relativt oförändrad.  

Mål 3: Utvecklingen under strategiperioden visar en negativ trend avseende 
alkohol för den vuxna befolkningen. Trots en minskning av den totala 
alkoholkonsumtionen i befolkningen ser riskkonsumtionen av alkohol ut att ha ökat 
något under strategiperioden. För skolelever identifieras en minskning vad gäller 
intensivkonsumtion av alkohol under strategiperioden. För tobak går utvecklingen 
sammantaget i linje med målet med hänsyn till strategiperioden, där rökning i 
befolkningen minskar men är relativt oförändrad för snus. Vad gäller narkotika går 
utvecklingen inte i linje med målet under samma period. Utvecklingen för dopning 
saknar underlag (data/indikatorer) för en samlad bedömning.  

Mål 4: Utifrån de indikatorer som ingår visar utvecklingen under strategiperioden, 
och för hälso- och sjukvårdens insatser, en positiv utveckling och i linje med målet 
för alkoholområdet. För narkotikaområdet är bilden svårbedömd. Dock identifieras 
en ökad tillgång till läkemedelsbehandling samt att andelen vårdade med 
narkotikadiagnos, och som samma kalenderår återinskrivits, har varit oförändrad 
för män och ökat något för kvinnor. Vidare har andelen som avlidit med alkohol- 
och eller narkotikadiagnos ökat något. Den samlade bedömningen är att 
utvecklingen delvis går i linje för hälso- och sjukvårdens insatser. Avseende 
socialtjänstens följsamhet till de nationella riktlinjerna om vård och stöd vid 
missbruk och beroende saknas jämförbar data för hela strategiperioden men 
tillgängliga data visar på en utveckling i linje med målet. Då dessa data är 
verksamhetsnära indikatorer som mäter struktur är det inte möjligt att ange vilket 
genomslag detta fått för den enskilda individen i behov av stöd.  

Mål 5: Utvecklingen under strategiperioden om minskat antal skadade (vårdade) 
och döda visar i de flesta fall på minskat antal skadade och döda på grund av eget 
alkoholbruk. För narkotikarelaterad sjuklighet (vård) är utvecklingen under 
strategiperioden relativt oförändrad medan narkotikarelaterad dödlighet har 
minskat under samma period. Vad gäller tobaksrelaterad dödlighet går 
utvecklingen i de flesta avseenden i linje med målet. Vad avser skadade på grund 
av andras bruk av alkohol, narkotika och dopning går utvecklingen i linje med 
målet bortsett från kvinnor som skadats (vårdats) på grund av övergrepp av annan 
person. 
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Bakgrund  
Inledning  
Det övergripande målet för den svenska alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT-politiken) är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, 
med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett 
minskat tobaksbruk (1). Detta fastställdes redan i samband med den tidigare 
nationella strategin för ANDT-politiken för åren 2011–2015 (2,3). 

Den nuvarande samlade strategin för ANDT-politiken, ANDT-strategin, gäller över 
åren 2016–2020 (skr.2015/16:86) och omfattar sex mål med ett antal underliggande 
insatsområden (figur 1). I den förnyade strategin betonas även att både jämlikhets- 
och jämställdhetsperspektivet måste tydliggöras och genomsyra ANDT-arbetet på 
alla nivåer. Dessutom framgår att insatser för att skydda barn och unga mot eget 
och andras skadliga bruk utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande 
ANDT-arbetet. 

I år inleds det tionde året med en samlad nationell ANDT-strategi som styrning för 
ANDT-politiken. Under denna tid har ett omfattande arbete genomförts för att 
implementera nuvarande och tidigare strategi på regional och lokal nivå. Det har 
också genomförts insatser för att ta fram underlag för kunskapsbaserat arbete och 
för att skapa strukturer för samverkan på nationell, regional och lokal nivå. 

Ansvaret för genomförandet av ANDT-strategin delas av många aktörer på alla 
nivåer i samhället. Merparten av såväl det ANDT-förebyggande arbetet som 
missbruksvården genomförs dock av kommuner och regioner samt av idéburna 
organisationer och privata aktörer på lokal nivå. Som stöd för det lokala arbetet har 
en regional struktur etablerats med ANDT-samordnare på länsstyrelserna.   
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Figur 1. Övergripande mål, mål och insatsområden i ANDT-strategin 2016–2020. 

Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska 
och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med den nya ANDT-strategin fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av 
regeringen att ”stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020” (S2016/01028/FST (delvis)). Arbetet 
innehåller deluppdrag om samordning, uppföljning och kunskapsstöd, och ska 
genomgående ha som utgångspunkt att främja jämlikhet och jämställdhet, liksom 
att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av ANDT. Rapporten 
svarar mot att myndigheten regelbundet ska rapportera om utvecklingen i 
förhållande till strategins mål och utgör denna gång en del av den samlade 
uppföljningen av ANDT-strategin. 

Om rapporten 
Rapporten börjar med att beskriva utvecklingen inom ANDT-området i Sverige i 
förhållande till mål 1–5 i ANDT-strategin. Utvecklingen beskrivs för alkohol, 
narkotika, dopning och tobak inom respektive mål i ANDT-strategin med hjälp av 
ett urval av indikatorer. Utöver detta innehåller rapporten en analys av 
utvecklingen av jämlikhet. Utvecklingen i jämlikhet beskrivs per substans för ett 
minde urval av indikatorer inom mål 2, 3 och 5.  
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Så här tog vi fram statistiken och presenterar resultaten 
Första delen i rapporten syftar till att beskriva utvecklingen inom ANDT-området i 
Sverige i förhållande till mål 1–5 i ANDT-strategin.  

Dispositionen följer i huvudsak de återrapporteringar som myndigheten lämnade 
till regeringen i oktober 2015 samt i maj 2018 avseende ”En samlad uppföljning av 
ANDT-strategin” (4). Det innebär att utvecklingen beskrivs för alkohol, narkotika, 
dopning och tobak inom respektive mål i ANDT-strategin med hjälp av ett urval av 
indikatorer. I likhet med tidigare återrapporteringar görs även en samlad 
bedömning av utvecklingen inom respektive mål och per substans. Det som har 
tillkommit i årets rapportering är en komplettering för respektive mål i form av en 
tabell med avsikten att åskådliggöra utvecklingen under strategiperioden 2016–
2020. Tabellerna, som finns i bilaga 1, innehåller data för 2015 och senaste års 
tillgängliga data. Baserat på tabellerna redovisas en samlad bedömning för 
strategiperioden och för respektive mål. 

Urvalet av indikatorer utgår till stor del från det förslag som regeringens tillsatta 
arbetsgrupp under 2011 föreslog som uppföljnings- och utvärderingsstruktur för 
ANDT-strategin. Detta urval har diskuterats med sakkunniga inom myndigheten. I 
årets rapportering har det tillkommit indikatorer för mål 4 om ”Kvinnor och män 
samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina 
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet”. 
För att beskriva utvecklingen inom detta mål gjordes ett urval från ett flertal 
tillgängliga indikatorer. 

Statistiken är till största del hämtad från Folkhälsomyndighetens webbaserade 
uppföljningssystem för ANDT-området, Indikatorlabbet. Detta är ett 
statistikverktyg som Folkhälsomyndigheten sedan januari 2014 förvaltar och 
vidareutvecklar för att kunna följa utvecklingen inom ANDT-området. 
Indikatorlabbet syftar till att beskriva centrala områden för utvecklingen inom 
ANDT-området baserat på tillgång, användning, skador av eget och andras bruk, 
vårdade och dödsfall. Dessa är i sin tur kopplade till det övergripande målet och de 
första fem målen i ANDT-strategin. Det saknas för närvarande indikatorer för att 
följa upp det sjätte målet som handlar om att verka för en folkhälsobaserad syn på 
ANDT inom EU och FN med utgångspunkt i politiken för mänskliga rättigheter. 

Indikatorerna i Indikatorlabbet baseras på sammanlagt 18 källor och de data som 
presenteras är aggregerad data från register såväl som enkätundersökningar. För 
mer information om Indikatorlabbet, se huvudrapporten ”Samlad uppföljning av 
ANDT-strategin 2016–2020”. 

I rapportens första del beskriver indikatorerna utvecklingen inom ANDT-området 
över så lång tidsperiod som möjligt. Avsikten är att belysa tillfälliga fluktuationer 
och att peka på de långsiktiga trenderna. Möjligheten att göra detta varierar dock 
mellan indikatorer både när det gäller start- och slutår. Detta beror på att vissa 
källor har funnits i flera decennier medan andra är relativt nya samt att utveckling 
eller revidering av enkätfrågor eller registeruppgifter kan innebära att data inte är 
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jämförbara över åren. Sammanfattningsvis gäller att resultaten oftast sträcker sig 
från början av 2000-talet fram till 2019 i de flesta fall, och fram till 2018 respektive 
2017 i vissa fall. Då strävan har varit att redovisa senast möjliga data, och över en 
längre tidsperiod, har information om vissa indikatorer hämtats direkt från källan. 
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Mål 1. Tillgång till alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak ska minska 
Regeringens ANDT-strategi identifierar att en av de viktigaste åtgärderna för att 
minska ANDT-relaterade skadeverkningar och problem är att begränsa tillgång och 
tillgänglighet till alkohol, narkotika, dopning och tobak. För alkohol och tobak kan 
sådana åtgärder handla om att upprätthålla åldersgränser, begränsa antalet 
försäljningsställen samt kontroll av illegal införsel, langning och hembränning. 
Prispolitiken är också ett viktigt instrument. På alkoholområdet har Systembolagets 
och serveringars öppettider betydelse för tillgängligheten till alkohol. När det 
handlar om illegala substanser som narkotika och dopningsmedel är polisens och 
tullens insatser för att motverka införsel och illegal handel centrala. 

För uppföljning av mål 1 används i denna rapport indikatorerna:  

• Systembolagsbutiker och ombud 

• Anmälda detaljhandelsställen (försäljningsställen folköl) 

• Stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl 

• Anskaffningskällor för den totala alkoholkonsumtionen 

• Systembolagets öppettider 

• Öppet efter kl. 01:00 på serveringar med serveringstillstånd 

• Realt detaljhandelspris på alkoholdrycker 

• Reala priser på alkohol på serveringar med serveringstillstånd 

• Efterlevnad av åldersgränser vid provköp på Systembolaget  

• Anskaffningskällor av alkohol (skolelever) 

• Reala priser på narkotika på användarnivå  

• Tull- och polisbeslag av narkotiska preparat 

• Erbjuden att prova eller köpa narkotika (skolelever) 

• Tull- och polisbeslag av dopningspreparat 

• Anmälda försäljningsställen tobak 

• Reala priser på tobak inom detaljhandeln 

• Anskaffning av cigaretter (skolelever) 

• Anskaffning av snus (skolelever) 

 
I bilaga 2 finns en förteckning över samtliga indikatorer under respektive mål.  
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Alkohol  
Försäljningsställen  
Försäljningsställen för alkohol utgörs av Systembolagsbutiker och ombud, 
restauranger med tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl samt 
butiker som säljer folköl. 

Antalet systembolagsbutiker har varit relativt oförändrat med drygt 0,5 butiker per 
10 000 invånare 15 år och äldre mellan 2008 och 2019 (diagram 1). Antalet ombud 
minskade från 0,7 till 0,5 per 10 000 invånare 15 år och äldre under 2010–2019. 

Diagram 1. Antal systembolagsbutiker och ombud per 10 000 invånare 15 år och äldre, 
2008–2019. Observera att tidslinjen för ombud inleds år 2010. 

 
Källa: Systembolaget via Indikatorlabbet.  

Antalet försäljningsställen av folköl minskade från 11,1 till 7,6 per 10 000 invånare 
15 år och äldre mellan 2006 och 2018. 

Antalet serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd var under 2007–
2010 relativt oförändrat kring 16 stadigvarande serveringstillstånd per 10 000 
invånare i befolkningen 15 år och äldre (diagram 2). Därefter har antalet tillstånd 
ökat, och 2019 var antalet tillstånd 19 per 10 000 invånare i befolkningen 15 år och 
äldre. Sett över hela perioden 2007–2019 har det totala antalet serveringstillstånd 
ökat från drygt 12 400 till drygt 15 700. 
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Diagram 2. Antal stadigvarande serveringstillstånd per 10 000 invånare 15 år och äldre, 
2007–2019.  

 
Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet.  

Den totala alkoholanskaffningen består av den registrerade försäljningen och den 
oregistrerade alkoholanskaffningen. Systembolaget stod för två tredjedelar, 65,6 
procent, av den totala alkoholanskaffningen 2018. Försäljning på restauranger och 
resandeinförsel stod för ungefär lika stora andelar, 11,0 procent respektive 10,4 
procent, och folkölsförsäljningen i livsmedelsbutiker stod för 5,0 procent. Köp av 
smugglad alkohol hade i sin tur en andel på 4,4 procent, hemtillverkning 2,5 
procent och internethandeln 1,2 procent (5).  

Öppettider 
Systembolagets öppettider var relativt oförändrade under 2008–2019, med en liten 
ökning från 55 till 56 timmar som längst per vecka. 

Antalet serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 
med serveringstid efter kl. 01:00, varierade 2007–2010 mellan 2,6 och 2,9 
serveringsställen per 10 000 invånare 15 år och äldre, för att under 2011 öka till 3,5 
serveringsställen per 10 000 invånare 15 år och äldre. Nivån var sedan oförändrad 
fram till 2014. Därefter har det skett en minskning, och 2019 var det 3,2 
serveringsställen per 10 000 invånare 15 år och äldre, som hade stadigvarande 
tillstånd med serveringstid efter kl. 01:00. Sett över hela perioden 2007–2019 
motsvarar detta en ökning från cirka 2 200 till cirka 2 700 serveringsställen med 
serveringstid efter kl. 01:00. 

Pris 
Vad avser de reala detaljhandelspriserna för alkohol under 2011–2019 har priset 
för folköl och vin ökat något, men för starköl och sprit varit relativt stabilt 
(diagram 3). Sett ur ett längre perspektiv har de reala detaljhandelspriserna för 
olika typer av alkohol varierat. För vin och sprit kan man se en mindre nedgång av 
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priset i början av 1990-talet, följt av en uppgång fram till början av 2000-talet. 
Därefter har priset på sprit åter sjunkit något för att sedan plana ut, medan priset för 
vin har ökat mot slutet av perioden. Prisnivåerna för vin och sprit var ungefär 
desamma 2019 som i början av 90-talet. Starkölspriset har också varierat, med 
relativt höga priser i början på 90-talet, som sedan sjönk till en lägstanivå 2007 för 
att därefter öka något. Prisnivåerna för folköl har varit relativt oförändrad under 
2000–2019.  

Samtidigt ökade priserna, med justering enligt konsumentprisindex, för samtliga 
alkoholdrycker på serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd. 
Prisökningen var 77 procent för vin, 36 procent för spritdrycker och 25 procent för 
starköl från 2007 till 2018. 

Diagram 3. Realt detaljhandelspris på spritdrycker, vin, starköl och folköl, 1990–2019. 
Basår 2019 = 100. Data för folköl saknas för perioden 1990–2000. 

 
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) via Indikatorlabbet.  

Upprätthållande av åldersgränser 
Systembolaget genomför provköp med hjälp av ett externt undersökningsföretag. 
Provköpen genomförs hos samtliga av Systembolagets butiker och ombud. Under 
perioden 2003–2018 ökade andelen tillfällen då legitimation begärts vid provköp 
från personer mellan 20–25 år från 83 procent till 96 procent. 

Anskaffning av alkohol bland skolelever 
I CAN:s undersökning ”Skolelevers drogvanor” frågar man de elever som uppgett 
att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna från var alkoholen, som de 
drack vid det senaste konsumtionstillfället, kom ifrån från början. Frågan avser 
källan som sådan, oberoende av om eleven köpt alkoholen själv eller fick den via 
någon annan (6).  
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Vad gäller anskaffning av alkohol bland elever i årskurs 9 uppgav 37 procent av 
eleverna i 2019 års undersökning att alkoholen vid senaste konsumtionstillfället 
kom från Systembolaget, medan 27 procent uppgav att alkoholen kom från person 
som säljer insmugglad alkohol (diagram 4). Därefter följer alkohol som förts in 
från utlandet av förälder eller annan vuxen (7 procent), folköl från butik (6 
procent), alkohol från person som tillverkar alkohol (3 procent), alkohol från 
restaurang (3 procent), alkohol via internet (2 procent) och alkohol som eleven 
själv fört in via utlandet (2 procent). Från det att frågan började ställas kan man se 
att alkohol från Systembolaget samt folköl via butik har minskat som 
anskaffningskällor, medan smugglad alkohol har ökat. Drygt en fjärdedel av 
eleverna i årskurs 9 uppgav 2019 att de inte kände till ursprungskällan. 

Diagram 4. De fem största anskaffningskällorna av alkohol vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de elever i årskurs 9 som druckit alkohol de senaste 12 
månaderna, 2012–2019. 

 
Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187 

Vad gäller anskaffningen av alkohol bland elever i gymnasiets år 2 uppgav vid 
2019 års undersökning 57 procent av eleverna att alkoholen kom från 
Systembolaget, medan 19 procent uppgav att alkoholen vid senaste 
konsumtionstillfället kom från person som säljer insmugglad alkohol. Därefter 
följer alkohol från restaurang (14 procent), folköl från butik (11 procent), alkohol 
som förts in från utlandet av förälder eller annan vuxen (5 procent), alkohol som 
eleven själv fört in via utlandet (4 procent), alkohol från person som tillverkar 
alkohol (2 procent) och alkohol via internet (0,5 procent). Från det att frågan 
började ställas kan man se att alkohol från Systembolaget har minskat som 
anskaffningskälla, medan smugglad alkohol har ökat. Drygt en tiondel av eleverna 
i gymnasiets år 2 uppgav 2019 att de inte kände till ursprungskällan (diagram 5). 
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Diagram 5.  De fem största anskaffningskällorna av alkohol vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de elever i gymnasiets år 2 som druckit alkohol de senaste 12 
månaderna, 2012–2019. 

 
Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187 

Denna indikator visar både den registrerade försäljningen samt oregistrerade 
anskaffningen i syfte att visa på typiska ursprungskällor oavsett elevens ålder och 
om eleven själv köpt alkoholen eller om den förmedlats av annan person. Vad 
avser den registrerade försäljningen kan dock en del elever i gymnasiets år 2, och 
som bevarat denna fråga, inneha en ålder av 18 år och därmed vara tillåtna att 
själva köpa alkohol på restaurang eller köpa folköl i butik. 

Narkotika  
Pris  
Gatupriserna på narkotika minskade under 2000–2018, med undantag för 
marijuana som ökade i pris (tabell 1). Samtidigt förekommer mer eller mindre stora 
variationer i priset för de olika substanserna under denna tidsperiod. 

Priset på marijuana har ökat under 2000–2018. År 2018 var det reala priset på 
marijuana 41 procent högre än 2000, medan priset på hasch var ungefär detsamma 
då som nu. Det går att se en långvarig ökning av halten av det rusgivande ämnet 
THC i cannabis, vilket även kan förklara en del av prisökningen.  

Priset för amfetamin har totalt sett minskat med 24 procent under 2000–2018, även 
om inga stora förändringar har skett under den senaste tioårsperioden. Under 2000–
2002 minskade även priset på kokain, för att därefter vara mer oförändrat.  

Priset på vitt heroin har uppvisat stora fluktuationer, men har under de senaste fem 
åren stabiliserats runt en nivå som i stort sett är halverad jämfört med i början av 
2000-talet. Priset på brunt heroin har också fluktuerat, men har totalt sett minskat 
med runt en tredjedel under 2000–2018. Att priserna varierat mycket på bland 
annat heroin beror enligt CAN på att förekomsten av denna drog varit relativt låg, 
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vilket innebär att endast ett fåtal rapportörer kunnat uppge priset på drogen och 
uppgifterna därmed blivit mer osäkra (7).  

För ecstasy har priset sjunkit med omkring 30 procent sett över hela perioden 
2000–2018, dock inte kontinuerligt.  

Tabell 1. Reala priser på narkotika på användarnivå, 2000–2018. Amfetamin inkluderar 
metamfetamin. Priserna har inflationsjusterats enligt SCB:s konsumentprisindex (KPI-mått). 
Basår 2018 (= 100). 

 
Amfetamin Ecstasy Hasch Heroin 

brunt 
Heroin 
vitt 

Kokain Marijuana 

2000 131 126 101 153 282 125 71 

2001 129 123 98 150 245 137 72 

2002 125 120 96 146 192 106 70 

2003 123 98 95 158 237 105 68 

2004 123 95 94 144 234 104 68 

2005 122 78 94 171 158 104 78 

2006 121 77 93 141 174 102 77 

2007 105 75 91 137 168 100 75 

2008 114 77 87 133 218 103 82 

2009 114 85 89 147 218 98 91 

2010 113 86 103 145 271 108 90 

2011 110 81 105 128 263 105 88 

2012 109 87 104 140 208 104 96 

2013 109 77 104 153 124 104 87 

2014 109 87 109 140 116 104 104 

2015 109 78 104 146 132 104 104 

2016 108 73 103 126 124 103 95 

2017 107 74 102 101 137 102 85 

2018 100 100 100 100 100 100 100 

Källa: CAN via Indikatorlabbet. 

Beslag  
Uppgifter om beslag kan tillsammans med information om pris på narkotika ge en 
indikation om tillgången på olika narkotikasorter (8).  

Under 2000–2017 har det antalet totala antalet beslag av narkotika ökat. Sett till 
antalet beslag per 100 000 invånare visar beslagsdata på en ökning av beslag för 
cannabis, kokain och narkotikaklassade läkemedel. Antalet amfetaminbeslag har 
varierat över tid, men var 2017 tillbaka på samma nivå som år 2000. Cannabis 
beslagtas allra oftast följt av narkotikaklassade läkemedel och amfetaminpreparat 
(diagram 6). De ökade narkotikabeslagen beror till stor del på polisens och tullens 
prioriteringar och insatser, men kan även förklaras av ökad införsel i landet (9). 
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Diagram 6. Antal beslag av tull och polis av olika narkotiska preparat, 2000–2017. 
Tekniska förändringar åren 2004 och i synnerhet 2008 kan begränsa jämförbarheten med 
tidigare år. 

 
Källa: CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2019, tabellbilaga 180 

Erbjuden att prova eller köpa narkotika (skolelever)  
Andelen elever i årskurs 9 som uppgett att de under de senaste 12 månaderna blivit 
erbjudna att prova eller köpa narkotika har totalt sett ökat något bland både flickor 
och pojkar under 2012–2019 (diagram 7). År 2019 uppgav 24 respektive 25 
procent av flickorna och pojkarna att de blivit erbjudna att prova eller köpa 
narkotika. I gymnasiets år 2 var motsvarande värden 32 respektive 38 procent, och 
det har inte skett några tydliga förändringar över tid. 
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Diagram 7. Andelen elever som under de senaste 12 månaderna blivit erbjudna att prova 
eller köpa narkotika, efter kön. Årskurs 9 och gymnasiets år 2, 2012–2019. 

 
Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187 

Dopning  
Antalet beslag av dopningspreparat har under 2000–2017 ökat (diagram 8). Denna 
indikator likt indikatorn om beslag av narkotika påverkas av polisens och tullens 
prioriteringar och insatser.  

Diagram 8. Antal beslag av tull och polis av dopningspreparat, 2000–2017. Från 2008 
infördes nya statistikrutiner vilket kan medföra att jämförbarheten bakåt i tiden är 
begränsad för polisens beslag, vilket även påverkar totalsiffrorna. 

 
Källa: CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2019, tabellbilaga 180 
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Tobak  
Försäljningsställen  
Antalet försäljningsställen av tobak har minskat med en dryg fjärdedel under 2006–
2018, från 17 till 12 försäljningsställen per 10 000 invånare 15 år och äldre 
(diagram 9).  

Diagram 9. Anmälda försäljningsställen för tobak, antal per 10 000 invånare 15 år och 
äldre, 2006–2018. 

Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet.  

Pris 
Priset på cigaretter ökade med ungefär 50 procent under 2000–2019 (diagram 10). 
Under samma period fördubblades i stort sett priset på snus. De senaste åren har 
priset på både cigaretter och snus varit oförändrat. 
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Diagram 10. Reala priser på cigaretter och snus inom detaljhandeln, 2000–2019. Basår: 
2019 = 100. 

 
Källa: SCB via Indikatorlabbet.  

Anskaffning av tobak bland skolelever  
I CAN:s undersökning ”Skolelevers drogvanor” frågar man årligen elever i årskurs 
9 och gymnasiets år 2 om var de vanligen får tag på cigaretter respektive snus 
bland de elever som uppgett att de röker respektive snusar. År 2012 förändrades 
dessa frågor vilket medför att jämförelser mellan de olika frågeperioderna måste 
tolkas med försiktighet.  

Av de elever i årskurs 9 som röker, har andelen som uppgav att de köper sina 
cigaretter själva minskat under 2000–2011 bland både flickor och pojkar (diagram 
11). Under den senare perioden 2012–2019 har andelen elever som uppgav att de 
köper sina cigaretter själva fluktuerat bland båda könen. För pojkarna är det dock 
lika stor andel, 38 procent, som uppgav att de köper sina cigaretter själva 2012 som 
2019. För flickorna var motsvarande värden 26 procent respektive 24 procent.  

Även bland elever under 18 år i gymnasiets år 2 som röker har andelen som uppgav 
att de köper sina cigaretter själva fluktuerat över tid. För pojkarna har det skett en 
minskning från 43 procent 2012 till 30 procent 2019. För flickorna var 
motsvarande värden 28 respektive 31 procent. 
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Diagram 11. Andel flickor och pojkar som köper sina cigaretter själva bland elever som 
röker i årskurs 9 och gymnasiets år 2, 2000–2019. För gymnasiets år 2 finns data från 2012 
och avser elever under 18 år. Frågestrukturen förändrades år 2012 vilket kan begränsa 
jämförbarheten med tidigare år. 

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187  

När det gäller elever i årskurs 9 som snusar, minskade andelen som uppgett att de 
köper sitt snus själva under 2000–2011 (diagram 12). Under 2012–2019 har 
andelen fluktuerat, samt att saknas data för flickor vissa år, vilket gör att et blir 
svårt att dra några slutsatser om utvecklingen över tid. Vid undersökningen 2019 
uppgav 10 procent av flickorna och 42 procent av pojkarna som snusar att de hade 
köpt sitt snus själva (6). 

När det gäller elever i gymnasiets år 2 som snusar har det under 2012–2019 inte 
skett någon större förändring bland andelen pojkar som uppgett att de köper sitt 
snus själva. Bland flickorna fluktuerar andelen, och ett lågt antal svarande ökar 
osäkerheten. Vid undersökningen 2019 uppgav 13 procent av flickorna och 47 
procent av pojkarna som snusar att de köpt sitt snus själva (6).  
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Diagram 12. Andel flickor och pojkar som köper sitt snus själva bland elever som snusar i 
årskurs 9 och gymnasiets år 2, 2000–2019. För gymnasiets år 2 finns data från 2012 och 
avser elever under 18 år. Frågestrukturen förändrades år 2012 vilket kan begränsa 
jämförbarheten med tidigare år.  

 
Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187  

Samlad bedömning av utvecklingen inom mål 1 och över 
tid 
Tillgången till alkohol har sammantaget varit relativt oförändrad under den senaste 
tioårsperioden. Under 2010–2019 har antalet systembolagsbutiker per invånare 15 
år och äldre varit tämligen oförändrat, medan antalet ombud för Systembolaget har 
minskat. Under 2007–2018 har antalet försäljningsställen av folköl minskat per 
invånare 15 år och äldre. Däremot har antalet serveringsställen med stadigvarande 
serveringstillstånd ökat under 2007–2019 per invånare 15 år och äldre, vilket även 
gäller serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd som har öppet efter 
kl. 01:00.  

Vad avser de reala detaljhandelspriserna för alkohol har priserna varierat över tid. 
Sett till perioden 2011–2019 har priset för folköl och vin ökat något, medan det inte 
skett några nämnvärda förändringar av priset för starköl och sprit. För perioden 
2007–2018 har alkoholpriserna på serveringsställen ökat. Sannolikt kan även färre 
unga själva köpa ut från Systembolaget då andelen tillfällen då legitimation begärts 
i samband med provköp har ökat. Dock är alkohol från Systembolaget den 
vanligaste ursprungskällan för elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2, men 
alkoholen förmedlas då vanligtvis via mellanhand (6).  

Den samlade bilden av data inom tobaksområdet tyder på en minskad tillgång med 
hänsyn till försäljningsställen och pris. Priset på cigaretter och snus har ökat under 
2000-talet även om priset varit oförändrat de senaste åren. Antalet 
försäljningsställen har samtidigt minskat. Andelen elever som köper tobak själva 
bland de som röker eller snusar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 är fortsatt hög. 
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Den samlade bilden av tillgången till narkotika är svårbedömd. Gatupriserna på 
narkotika har minskat under 2000–2018, med undantag för marijuana som ökade i 
pris. Samtidigt har det totala antalet beslag ökat under 2000–2017. Totalt sett tyder 
informationen på att tillgången till narkotika har ökat. Den ökade beslagsstatistiken 
beror till stor del på polisens och tullens insatser, men kan även förklaras av ökad 
införsel i landet. Även antalet beslag av dopningspreparat har ökat över tid. 

En samlad bedömning av utvecklingen visar att denna går i linje med målet om 
minskad tillgång vad gäller tobaksområdet, medan tillgången till alkohol varit 
relativt oförändrad. Data för narkotikaområdet tyder på att tillgången har ökat. Vad 
gäller tillgång till dopningspreparat är data otillräckliga. 
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Mål 2. Antalet barn och unga som börjar 
använda narkotika, dopningsmedel och 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska 
successivt minska  
I ANDT-strategin framhålls att insatser för att skydda barn och unga mot eget och 
andras skadliga bruk utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande 
ANDT-arbetet. Insatsområden kan bland annat handla om reglering och tillsyn för 
att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak, arbete mot 
langning av alkohol och tobak samt bekämpning mot illegal handel. Regeringen 
lyfter vikten av samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande 
arbete på alla nivåer. Föräldrar, skolan, fritidssektorn, socialtjänsten, polisen, 
idéburna organisationer m.fl. spelar viktiga roller i det förebyggande arbetet.  

För uppföljning av mål 2 används i denna rapport indikatorer som baserar sig på 
undersökningen ”Skolelevers drogvanor”. Undersökningen genomförs årligen i 
årkurs 9 samt gymnasiets år 2.  

• Alkoholkonsumtion de senaste 12 månaderna (skolelever)  

• Debutålder alkohol (skolelever)  

• Tobaksbruk, cigaretter (skolelever)  

• Tobaksbruk, snus (skolelever)  

• Debutålder, tobak (skolelever)  

• Använt anabola androgena steroider någon gång (skolelever)  

• Narkotikaanvändning någon gång (skolelever)  

I bilaga 2 finns en förteckning över samtliga indikatorer under respektive mål.  

Alkohol 
Alkoholkonsumtion bland skolelever  
Frågorna som mäter alkoholkonsumtionen bland skolelever i årskurs 9 och 
gymnasiets år 2 har förändrats något över tid. Ett delvis förändrat formulär började 
användas 2007 och det genomfördes även en mindre förändring av frågan 2012. 

Andelen elever i årskurs 9 som druckit alkohol de senaste 12 månaderna har 
minskat under 2007–2019, även om andelen sedan 2016 legat kring en relativt 
oförändrad nivå (diagram 13). Sett till perioden 2012–2019 var minskningen 8,9 
procentenheter bland flickorna och 11,4 procentenheter bland pojkarna. Vid 
mätningen 2019 var det 46 procent av flickorna och 38 procent av pojkarna som 
uppgav att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Även andelen elever i 
gymnasiets år 2 som druckit alkohol de senaste 12 månaderna har minskat under 
2007–2019. Sett till perioden 2012–2019 var minskningen 11,1 procentenheter 
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bland flickorna och 10,4 procentenheter bland pojkarna. Vid mätningen 2019 var 
det 71 procent av flickorna och 67 procent av pojkarna som uppgav att de druckit 
alkohol de senaste 12 månaderna. 

Diagram 13. Andel flickor och pojkar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som druckit alkohol 
de senaste 12 månaderna, 2007–2019.  

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187 

Tidig debutålder för konsumtion av alkohol bland skolelever 

Med debutålder avses här de pojkar och flickor i årskurs 9 som uppgett att de har 
”druckit minst ett glas alkohol (öl, vin, sprit etc.)” respektive ”druckit sig berusad” 
vid 13 års ålder eller yngre. Under 2004–2006 hade enkäten fasta svarsalternativ, 
medan den under 2007–2011 hade öppna svarsalternativ, för att 2012 gå tillbaka 
till fasta svarsalternativ. Den förändrade frågestrukturen kan vara av betydelse för 
jämförelser av resultaten mellan de olika perioderna. 

Åren 2004–2017 minskade andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som uppgav att 
de druckit minst ett glas alkohol när de var 13 år eller yngre (diagram 14). Därefter 
finns en tendens till ökning bland pojkarna, medan nivåerna för flickorna har 
varierat. År 2019 uppgav 12 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna att de 
druckit ett glas alkohol när de var 13 år eller yngre. 

Även andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som uppgett att de druckit sig berusade 
när de var 13 år eller yngre minskade fram till 2016 respektive 2017. Därefter går 
det att se en tendens till ökning bland både flickorna och pojkarna. År 2019 uppgav 
5,7 procent av flickorna och 4,2 procent av pojkarna att de varit berusade när de var 
13 år eller yngre.  
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Diagram 14. Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som vid 13 års ålder eller yngre druckit 
minst ett glas alkohol respektive varit berusade, 2004–2019. Frågestrukturen förändrades år 
2007 och 2012 vilket kan begränsa jämförbarheten med tidigare år.  

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187  

Narkotika  
Användning av narkotika bland skolelever  
Andelen flickor i årskurs 9 som uppgett att de använt narkotika någon gång har 
varierat mellan 5 och 9 procent under 2000–2019 (diagram 15). Under samma 
period har nivån bland pojkar i årskurs 9 varierat mellan 6 och 10 procent. Vid 
mätningen 2019 var det 6 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna som 
använt narkotika någon gång. 

Bland flickorna i gymnasiets år 2 har andelen som uppgett att de använt narkotika 
någon gång varit relativt stabil mellan 13 och 16 procent under 2004–2019. Bland 
pojkarna skedde en ökning mellan 2004 och 2010. Under de fyra följande åren låg 
nivån runt 20 procent. Därefter har andelen som använt narkotika rört sig mellan 17 
och 21 procent. År 2019 låg nivån på 13 procent bland flickorna och 19 procent 
bland pojkarna.  

Av de som använt narkotika någon gång var det 56 procent som enbart använt 
cannabispreparat, 11 procent som enbart använt annan narkotika och 32 procent 
som använt både och. När det gäller nya psykoaktiva substanser var det runt 1 
procent av eleverna i såväl årskurs 9 som gymnasiets år 2 som uppgav att de någon 
gång använt en sådan drog (6).  

I undersökningen 2019 uppgav drygt 1 procent av eleverna i årskurs 9 och drygt 3 
procent av eleverna i gymnasiets år 2 att de använt narkotika mer än 20 gånger (6).  
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Diagram 15. Andel flickor och pojkar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som använt narkotika 
någon gång, 2000–2019. För gymnasiets år 2 finns data från 2004.  

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187  

Dopning  
Användning av anabola androgena steroider bland skolelever 
Antalet elever med erfarenhet av anabola androgena steroider (AAS) är lågt, vilket 
begränsar tillförlitligheten i resultatet. Detta medför att siffrorna kan variera över 
tid vilket gör det osäkert att beskriva förändringar (6).  

Under 2004–2019 har andelen elever i årskurs 9 som uppgett att de någon gång 
använt AAS varierat. Som lägst uppgav 0,7 procent att de använt AAS någon gång. 
Sett till den högsta noteringen under perioden har det skett en nedgång, från 1,8 
procent 2007 till 0,9 procent 2019. 

I gymnasiets år 2 har erfarenheten av AAS legat på en relativt konstant nivå runt 
0,9 procent 2004–2006. Från den högsta noteringen 2007 på 1,3 procent har sedan 
andelen elever som uppgett att de någon gång använt AAS minskat till 0,6 procent 
2019.  

År 2019 var det 0,4 procent av flickorna och 1,3 procent av pojkarna i årskurs 9 
som uppgav de någon gång använt AAS. I gymnasiets år 2 var motsvarande 
andelar 0,2 procent respektive 0,8 procent. 

Notera att det var en större andel elever i årskurs 9 än i gymnasiets år 2 som 
uppgett att de använt AAS. Enligt CAN kan orsakerna till detta vara flera (6). Det 
kan vara så att gymnasieeleverna av någon anledning är mindre benägna att 
rapportera dopningserfarenheter, eller så kan det vara så att de med 
dopningserfarenhet inte lika ofta studerar vidare på gymnasienivå (6).  

0

5

10

15

20

25

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Procent

År

Flickor år 9 Pojkar år 9 Flickor gy år 2 Pojkar gy år 2



 

39 

Tobak 

Användning av tobak bland skolelever  
År 2012 ändrades frågeformuleringarna om tobak i undersökningen ”Skolelevers 
drogvanor”. Den förändrade strukturen och formuleringen av frågorna har 
betydelse för jämförelser av utvecklingen mellan de olika frågeperioderna. Från 
2012 definieras en elev som röker som någon som rökt under de senaste 12 
månaderna, och sagt att den fortfarande röker baserat på något av ja-alternativen 
som inkluderar alternativ för såväl frekvent som mer sporadisk tobaksanvändning. 
Samma förhållande gäller snusanvändning. Tidigare definierades en elev som 
röker, respektive snusar, som någon som svarat jakande på frågan ”Röker du?” 
respektive ”Snusar du?” utifrån de svarsalternativ som fanns. Förändringen innebär 
att definitionerna har blivit snävare än tidigare, vilket gör att det är färre elever som 
idag klassificeras som en elev som röker respektive snusar jämfört med tidigare.  

Rökning  
Andelen elever i årskurs 9 som rökt cigaretter de senaste 12 månaderna, och 
fortfarande röker, minskat fram till mitten av 2000-talet (diagram 16). Minskningen 
planade sedan ut, och följdes bland pojkarna av en viss uppgång, för att därefter 
åter minska. Under 2012–2019 fortsatte andelen elever som uppgett att de röker att 
minska både bland flickor och pojkar, även om minskningen planat ut på senare år. 
Vid mätningen 2019 var det 12 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna i 
årskurs 9 som uppgav att de röker.  

I gymnasiets år 2 har andelen elever som uppgett att de rökt cigaretter de senaste 12 
månaderna, och fortfarande röker, fluktuerat under 2004–2011. Åren 2012–2019 
har andelen elever som röker minskat. År 2019 uppgav 21 procent av flickorna och 
20 procent av pojkarna att de röker. 
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Diagram 16. Andel flickor och pojkar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som röker, 2000– 
2019. För gymnasiets år 2 finns data från 2004. Frågestrukturen förändrades år 2012 vilket 
kan begränsa jämförbarheten med tidigare år.  

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187  

Snusning 
Andelen pojkar i årskurs 9 som snusat de senaste 12 månaderna, och fortfarande 
snusar, har minskat under 2000–2011 (diagram 17). Bland flickorna kan man under 
samma period se en ökning fram till 2004, följt av en minskning. Därefter planade 
minskningen ut bland både flickor och pojkar, och under de senaste två åren, 2018 
och 2019, syns en ökning. I 2019 års undersökning uppgav drygt 3 procent av 
flickorna och 13 procent av pojkarna att de snusar. 

I gymnasiets år 2 har andelen flickor som snusat de senaste 12 månaderna minskat 
något sett över hela perioden 2004–2011. Under samma period minskade andelen 
pojkar som uppgett att de snusat de senaste 12 månaderna, för att sedan öka och 
därefter minska igen. Mellan 2012 och 2019 har andelen elever i gymnasiets år 2 
som snusar varit förhållandevis oförändrad bland pojkarna, men bland flickorna 
kan man se en ökning under det senaste året. I 2019 års undersökning uppgav 10 
procent av flickorna och 22 procent av pojkarna att de snusar. 

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Procent

År

Åk 9 flickor Åk 9 pojkar  Gy år 2 flickor Gy år 2 pojkar



 

41 

Diagram 17. Andel flickor och pojkar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som snusat de 
senaste 12 månaderna, 2000–2019. För gymnasiets år 2 finns data från 2004. 
Frågestrukturen förändrades år 2012 vilket kan begränsa jämförbarheten med tidigare år. 

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019, tabellbilaga 187  

Debutålder för användning av tobak bland elever i årskurs 9  
Under 2012–2019 halverades andelen elever som uppgav att de var 13 år eller 
yngre när de rökte eller snusade första gången, både bland pojkar och flickor 
(diagram 18). För pojkar ses ingen förändring i debutålder för tobaksanvändning 
vid de senaste två mättillfällena. År 2019 uppgav 10 procent av flickorna och 12 
procent av pojkarna att de rökt eller snusat när de var 13 år eller yngre.  

Diagram 18. Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som vid 13 års ålder eller yngre rökt en 
cigarett eller snusat, 2012–2019.  

Källa: CAN via Indikatorlabbet. 
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Samlad bedömning av utvecklingen inom mål 2 och över 
tid  
Vid myndighetens tidigare rapportering av utvecklingen i förhållande till ANDT-
strategins mål 2018 konstaterades att ”under 2012–2017 har andelen elever i 
årskurs 9 som debuterat tidigt med alkohol eller tobak minskat”. Med hänsyn tagen 
till de senaste mättillfällena, 2018 och 2019, har denna trend avstannat hos både 
flickor och pojkar när det gäller alkohol. Likaså har minskningen av andelen pojkar 
som debuterat tidigt med tobak planat ut. 

Andelen elever som druckit alkohol de senaste 12 månaderna har minskat både 
bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 under 2007–2019. Andelen elever som 
rökt under de senaste 12 månaderna, och fortfarande röker, minskade också under 
samma tidsperiod. Både när det gäller alkohol och rökning har minskningen 
däremot avstannat för elever i årskurs 9 under senare år. Trots minskningen är 
andelen elever som har konsumerat alkohol de senaste 12 månaderna eller röker 
fortfarande hög i båda årskurserna. Andelen elever som snusar i årskurs 9 har 
minskat sedan 2000, men en ökning ses de senaste två åren. I gymnasiets år 2 har 
andelen som snusar varit relativt oförändrat bland pojkarna, medan man kan se en 
ökning bland flickorna det senaste året.  

Andelen elever i årskurs 9 som uppgett att de använt narkotika någon gång har 
varierat under 2000–2019. Bland flickorna i gymnasiets år 2 har andelen som 
uppgett att de använt narkotika någon gång varit relativt stabil under 2004–2019. 
Bland pojkarna skedde en ökning mellan 2004 och 2010, därefter har det inte skett 
några tydliga förändringar fram till 2019.  

På grund av låg svarsfrekvens och begränsad data är det svårt att uttala sig om 
andelen barn och unga som använt dopningsmedel. Andelen elever i årskurs 9 och 
gymnasiets år 2 som någon gång använt anabola androgena steroider är låg och har 
legat på en relativt oförändrad nivå sedan 2004. Det har dock skett en liten nedgång 
mellan 2007 och 2019 i båda årskurserna.  

En samlad bedömning utifrån ett längre tidsperspektiv visar på att utvecklingen går 
i linje med målet om en minskning av antalet barn och unga som börjar använda 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol. För flera indikatorer avseende ungas 
debutålder samt alkohol- och tobaksanvändning går det dock att se en utplaning 
under senare år, i synnerhet bland elever i årskurs 9, och andelarna är fortsatt höga. 
Vad avser narkotikaerfarenhet bland barn och unga har den varit relativt 
oförändrad under den senaste tioårsperioden, medan användningen av 
dopningsmedel har minskat i förhållande till den högsta prevalensen som noterades 
2007 under perioden 2004–2019.  
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Mål 3. Antalet kvinnor och män samt flickor 
och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
successivt minska  
Regeringens ANDT-strategi tar upp att samhället genom tidig upptäckt och stöd för 
att förändra skadliga och riskabla levnadsvanor kan förhindra att individer skadas, 
samt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling och minskade skillnader i hälsa. 
Det är därför viktigt att uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa 
bland flickor och pojkar samt kvinnor och män via ett flertal arenor, exempelvis 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, elevhälsan, 
studenthälsan, företagshälsovården, äldreomsorgen och motionsidrotten med flera.   

För uppföljning av mål 3 används i denna rapport indikatorerna:  

• Total alkoholanskaffning 

• Oregistrerad alkoholanskaffning 

• Registrerad alkoholförsäljning 

• Registrerad försäljning per alkoholdryck 

• Riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C   

• Intensivkonsumtion   

• Intensivkonsumtion (skolelever)   

• Högkonsumtion  

• Alkoholberoende   

• Cannabisanvändning   

• Narkotikaanvändning, de senaste 12 månaderna   

• Narkotikaanvändning, de senaste 30 dagarna   

• Narkotikaberoende 

• Använt anabola steroider någon gång   

• Tobaksbruk, cigaretter (dagligen)   

• Tobaksbruk, snus (dagligen)   

• Registrerad tobaksförsäljning av cigaretter  

• Oregistrerad cigarettanskaffning 

• Registrerad tobaksförsäljning av snus 

• Oregistrerad snusanskaffning 
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I bilaga 2 finns en förteckning över samtliga indikatorer under respektive mål.  

Alkohol  
Total alkoholanskaffning  
Den totala alkoholanskaffningen består av den registrerade alkoholförsäljningen 
(Systembolaget och serveringsställen) samt den oregistrerade alkoholanskaffningen 
(uppskattad resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning och anskaffning över 
internet) och mäts i liter ren alkohol per invånare i befolkningen 15 år och äldre.  

Den totala alkoholanskaffningen består av sju delmängder. Dessa är försäljning på 
Systembolaget, försäljning på restauranger, resandeinförsel, folkölsförsäljning, köp 
av smugglade alkoholdrycker, hemtillverkning och Internet.  

Den totala alkoholanskaffningen ökade från 8,84 till 10,56 liter 2001–2004 för att 
sedan sjunka i motsvarande grad under 2005–2018 (diagram 19). År 2018 var den 
totala alkoholanskaffningen 8,83 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Den 
registrerade delen har totalt sett ökat under 2001–2018 från 6,50 till 7,20 liter ren 
alkohol per invånare 15 år och äldre. Den oregistrerade delen ökade från 2,35 till 
4,05 liter under 2001–2004 för att sedan minska. År 2018 var den oregistrerade 
alkoholanskaffningen 1,63 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.  

Diagram 19. Registrerad alkoholförsäljning, oregistrerad alkoholanskaffning samt total 
alkoholanskaffning, 2001–2018.  

Källa: CAN via Indikatorlabbet.  

Registrerad försäljning per alkoholdryck  
Av den registrerade försäljningen, vilken sker både på serveringsställen 
(restauranger), på Systembolaget och i livsmedelsbutiker (folköl), är det 
försäljningen på Systembolaget som utgör den största delen.  

Åren 2007–2018 minskade den årsvisa försäljningen av spritdrycker på 
Systembolaget, från 0,96 till 0,88 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 
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Serveringsställenas försäljning av spritdrycker har fluktuerat något över tid och 
motsvarade 0,13 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre 2018.  
Den årsvisa försäljningen av starköl på Systembolaget ökade under 2007–2018 från 
1,52 till 1,70 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det har inte skett några 
stora förändringar av serveringsställenas försäljning av starköl sett över perioden 
2007–2018. År 2018 motsvarade serveringsställenas försäljning av starköl 0,56 
liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.  
Systembolagets årsvisa vinförsäljning ökade mellan 2007 och 2013 från 2,82 liter 
till 3,30 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, för att sedan minska till 3,21 
liter ren alkohol 2018. Serveringsställenas försäljning av vin har fluktuerat över tid, 
med en högsta nivå 2011 på 0,37 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. År 
2018 var serveringsställenas vinförsäljning 0,28 liter ren alkohol per invånare 15 år 
och äldre.  
Den årsvisa försäljningen av starköl på Systembolaget ökade under 2007–2018 från 
1,52 till 1,70 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det har inte skett några 
stora förändringar av serveringsställenas försäljning av starköl sett över perioden 
2007–2018. År 2018 motsvarade serveringsställenas försäljning av starköl 0,56 
liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.  

Riskkonsumtion av alkohol bland vuxna 
Riskkonsumtionen i befolkningen 16–84 år mäts med hjälp av AUDIT-C via den 
nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Frågans formulering ändrades 
något 2016, vilket gör att jämförelser mellan de olika frågeperioderna bör tolkas 
med försiktighet.  

Sett över hela perioden 2004–2018 minskade andelen män i åldern 16–84 år med 
riskkonsumtion av alkohol, från 23 till 20 procent (diagram 20). Bland kvinnor har 
andelen med riskkonsumtion varit runt 13 procent under hela perioden.  
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Diagram 20. Andel kvinnor och män i åldern 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol 
enligt AUDIT-C, 2004–2018. Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år.  

Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet. 

I åldersgruppen 16–29 år har andelen med riskkonsumtion av alkohol varit högre 
än i övriga åldersgrupper (diagram 21). I åldersgruppen 16–29 år skedde också den 
största minskningen, från 37 procent 2004 till 22 procent 2018. Även i 
åldersgruppen 30–44 år har andelen med riskkonsumtion minskat under denna 
period. I åldersgruppen 65–84 år, där andelen med riskkonsumtion varit lägst över 
tid, ökade andelen under 2004–2018 från 5 till 10 procent. Även i åldersgruppen 
45–64 år har andelen med riskkonsumtion sammantaget ökat något. 

Diagram 21. Andel med riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C i olika åldersgrupper, 
2004–2018. Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år.  

Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet. 

Intensivkonsumtion av alkohol bland vuxna  
När det gäller andelen personer i befolkningen 17–84 år med intensivkonsumtion 
av alkohol de senaste 30 dagarna har det minskat något bland kvinnor och minskat 
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bland män 2004–2014. Under 2015–2018 ökade intensivkonsumtionen bland 
kvinnor men var mer varierande för män. Totalt sett minskade andelen män med 
intensivkonsumtion under 2004–2018 från 43 till 36 procent, medan den bland 
kvinnor totalt sett låg på en oförändrad nivå på 19 procent. Intensivkonsumtion är 
vanligast i åldersgruppen 17–29 år. Sett till hela perioden 2004–2018 har 
intensivkonsumtionen minskat i åldersgrupperna 17–29 år samt 30–49 år, men ökat 
i åldersgrupperna 50–64 år samt 65–84 år. Det bör noteras att 2004–2013 utgörs 
den äldsta åldersgruppen av personer i åldern 65–80 år, medan gruppen från 2014 
innefattar personer i åldern 65–84 år. 

Intensivkonsumtion av alkohol bland skolelever  
Under 2000–2011 har andelen flickor i årskurs 9 som intensivkonsumerat alkohol 
minst en gång per månad under de senaste 12 månaderna minskat (med vissa 
fluktuationer) med knappt 4 procentenheter bland flickorna. Bland pojkarna 
minskade andelen med drygt 14 procentenheter under samma tidsperiod (diagram 
22). Under 2012–2019 fortsatte minskningen bland både flickor och pojkar, även 
om minskningen avstannat under senare år. Vid mätningen 2019 var andelen 
flickor som under de senaste 12 månaderna intensivkonsumerat minst en gång per 
månad 7,8 procent och andelen pojkar 7,4 procent.  
I gymnasiets år 2 har andelen pojkar med intensivkonsumtion totalt sett minskat 
något mellan 2004 och 2011, även om det skedde en liten uppgång i början av 
perioden. Under samma period har andelen flickor med intensivkonsumtion först 
ökat, för att 2011 återgå till en nivå strax över den som uppmättes 2004. Mellan 
2012 och 2019 har det sedan skett en minskning hos både flickor och pojkar. Vid 
mätningen 2019 var andelen flickor med intensivkonsumtion 17 procent och 
andelen pojkar 22 procent.  
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Diagram 22. Andel elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 med intensivkonsumtion, 2000–
2019. Notera att för elever i gymnasiets år 2 inleds tidsserien 2004. Frågan omformulerades 
2012 och med den nya formuleringen uppmäts lägre nivåer och resultaten är därmed inte 
jämförbara med föregående år.  

Källa: Tabellbilaga CAN rapport 187. 

Högkonsumtion av alkohol bland vuxna 
Ett av de begrepp som förekommer kring konsumtion är högkonsumtion. Detta 
anger konsumtion av en stor mängd alkohol, oavsett om det skett vid ett tillfälle 
eller utspritt under veckan. För män innebär högkonsumtion en genomsnittlig 
mängd på minst 14 standardglas per vecka respektive 9 standardglas för kvinnor 
per vecka. 

Andelen personer i åldern 17–84 år med högkonsumtion av alkohol de senaste 30 
dagarna har minskat under 2004–2014. Under 2015–2018 har det inte skett några 
tydliga förändringar. Andelen personer med högkonsumtion minskade totalt sett 
under 2004–2018 från 9,8 till 8,7 procent bland kvinnor och från 16,8 till 12,5 
procent bland män. 

Högkonsumtion är vanligast i åldersgruppen 17–29 år (10). Vidare har 
högkonsumtionen sammantaget minskat bland personer under 65 år, men uppvisat 
förhållandevis små variationer över tid i den äldsta åldersgruppen. Under perioden 
2004–2013 utgörs den äldsta åldersgruppen av personer i åldern 65–80 år, medan 
gruppen från 2014 innefattar personer i åldern 65–84 år. 

Alkoholberoende  
Förekomsten av alkoholberoende i åldersgruppen 17–84 år uppgick till 4,8 procent 
bland män 2017, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2013 (diagram 
23). För kvinnor var andelen med alkoholberoende 3,0 procent 2013 och 3,1 
procent 2017.    
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Diagram 23. Andel i befolkningen (17–84 år) med alkoholberoende enligt diagnostiska 
kriterier i DSM-IV genom frågeinstrumentet M.I.N.I.  

Källa: CAN via Indikatorlabbet  

Högst andel med ett beroende av alkohol återfinns i åldersgruppen 17–29 år, både 
bland kvinnor och män (11). År 2017 var 7,8 procent av kvinnorna och 7,1 procent 
av männen i åldern 17–29 år beroende av alkohol.  

Narkotika  
I den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ställs bland annat frågor 
om cannabisbruk de senaste 12 månaderna respektive de senaste 30 dagarna. I 
samma enkät undersöks sedan år 2014 om de svarande även använt annan 
narkotika än cannabis de senaste 12 månaderna respektive de senaste 30 dagarna. 

Användning av cannabis  
Under 2004–2018 ökade andelen som uppgett att de använt cannabis under de 
senaste 12 månaderna från 1,8 till 3,0 procent av befolkningen i åldern 16–84 år 
(diagram 24). I 2018 års undersökning var det 4,1 procent av männen och 1,8 
procent av kvinnorna som uppgav att de hade använt cannabis under de senaste 12 
månaderna.  
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Diagram 24. Andel kvinnor och män i åldern 16–84 år som använt cannabis de senaste 12 
månaderna, 2004–2018. Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år. 

Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet.  

Andelen som använt cannabis var högst i den yngsta åldersgruppen 16–29 år, 
jämfört med övriga åldersgrupper (diagram 25). År 2018 var det 8,9 procent av 16–
29-åringarna som uppgav att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna. 
Lägst andel, 0,1 procent, var det i åldersgruppen 65–84 år. I åldersgrupperna 30–44 
år och 45–64 år uppgav 3,7 respektive 0,6 procent att de använt cannabis under de 
senaste 12 månaderna. Andelen som använt cannabis under de senaste 12 
månaderna har fluktuerat, men totalt sett ökat över tid, i åldersgruppen 16–29 år 
under 2004–2018. Även i åldersgruppen 30–44 år har det skett en ökning, framför 
allt under senare år.  
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Diagram 25. Andel i olika åldersgrupper som använt cannabis de senaste 12 månaderna, 
2004–2018. Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år. 

Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet.  

När det gäller användning av cannabis de senaste 30 dagarna var det i 2018 års 
undersökning 0,6 procent av kvinnorna och 1,6 procent av männen i åldern 16–84 
år som uppgav detta. Nivåerna har fluktuerat över tid (se diagram 26).  

Diagram 26. Andel kvinnor och män i åldern 16–84 år som använt cannabis de senaste 30 
dagarna, 2004–2018. Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år. 

Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet. 

Användning av annan narkotika än cannabis 
Under 2014–2018 ökade andelen som uppgav att de använt annan narkotika än 
cannabis under de senaste 12 månaderna från 0,8 till 1,3 procent av befolkningen i 
åldern 16–84 år (diagram 27). I 2018 års undersökning var det 1,9 procent av 
männen och 0,7 procent av kvinnorna som uppgav att de hade använt annan 
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narkotika än cannabis under de senaste 12 månaderna. I åldersgruppen 16–29 år 
var användningen störst; 3,4 procent uppgav år 2018 att de använt annan narkotika 
än cannabis under de senaste 12 månaderna.  

Diagram 27. Andelen kvinnor och män i åldern 16–84 år som använt annan narkotika än 
cannabis de senaste 12 månaderna, 2014–2018. Från och med 2016 görs undersökningen 
vartannat år.  

Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet 

Vidare var det i 2018 års undersökning 0,4 procent av männen respektive 0,2 
kvinnorna i åldersgruppen 16–84 år som 2018 använt annan narkotika än cannabis 
under de senaste 30 dagarna. Även här var det i åldersgruppen 16–29 år som 
användningen var störst. 

Narkotikaberoende  
I studien ”Vanor och konsekvenser” finns frågor om substansbrukssyndrom av 
narkotikaklassade preparat och/eller läkemedel (enligt klassificeringssystemet 
DSM-V). År 2017 var förekomsten av substansbrukssyndrom i befolkningen 17–84 
år 1,6 procent bland kvinnor och 1,9 procent bland män (11). Ser vi till medelsvårt 
eller allvarligare substansbrukssyndrom var förekomsten 0,7 procent bland kvinnor 
och 0,9 procent bland män. Det saknas data som möjliggör jämförelser över tid. 

Dopning  
Användning av anabola androgena steroider  
År 2017 uppgav 0,08 procent bland kvinnor och 1,12 procent bland män i 
åldersgruppen 17–84 år att de någon gång använt anabola androgena steroider 
(AAS) eller tillväxthormon utan läkares ordination. När det gäller användning 
senaste året var motsvarande andelar 0,04 procent bland kvinnor och 0,12 procent 
bland män. Det hade inte skett några förändringar jämfört med 2013 (11).  
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Tobak  
Rökning  
Under 2004–2018 har andelen personer i åldern 16–84 år som röker dagligen 
minskat med 12 procentenheter bland kvinnor och med 7 procentenheter bland män 
(diagram 28). År 2018 var det 7 procent både bland kvinnor och män som uppgav 
att de röker dagligen. 

Diagram 28. Andel kvinnor och män i åldern 16–84 år som röker dagligen, 2004–2018. 
Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år.  

Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet.   

Att röka dagligen var vanligast i åldersgruppen 45–64 år, 10 procent 2018, och 
lägst i åldersgrupperna 16–29 år och 30–34 år, med 5 procent i båda grupperna. I 
åldersgruppen 65–84 år uppgav 8 procent att de röker dagligen. Andelen som röker 
dagligen har minskat i samtliga åldersgrupper (diagram 29).  

Diagram 29. Andel personer i befolkningen som röker dagligen fördelat på åldersgrupper, 
2004–2018. Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år.  

 
Källa: Folkhälsomyndigheten via Indikatorlabbet. 
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Registrerad försäljning och oregistrerad anskaffning av cigaretter  
För kompletterande information om rökning finns försäljningsstatistik. Den 
registrerade försäljningen av cigaretter har under 2000–2017 minskat med närmare 
en tredjedel. Åren därefter har den registrerade försäljningen planat ut, och 2019 
såldes 660 cigaretter per invånare 15 år och äldre. Den oregistrerade 
cigarettanskaffningen, vilket består av en självuppskattning av resandeinförsel och 
köp av smugglade cigaretter, har över perioden 2012–2018 minskat från 58 till 39 
cigaretter per invånare 15 år och äldre.  

Snusning  
Andelen män i åldern 16–84 år som snusar dagligen har minskat från 22 till 18 
procent under 2004–2018, men de senaste åren har andelen män som snusar 
dagligen varit relativt oförändrad. Bland kvinnor har andelen som snusar dagligen 
varierat mellan 3 och 4 procent under hela perioden. Att snusa var mindre vanligt 
bland kvinnor än bland män i samtliga åldersgrupper. Lägst andel som snusar 
dagligen ses i den äldsta åldersgruppen 65–84 år jämfört med övriga åldersgrupper.  

Registrerad försäljning och oregistrerad anskaffning av snus 
Den registrerade försäljningen av snus har varierat under perioden 2000–2019. 
Inledningsvis ökade försäljningen i början av 2000-talet till en högsta nivå 2006 för 
att sedan minska fram till 2008. Därefter har det skett en mindre ökning. Sett över 
hela perioden 2000–2019 har det skett en minskning av snusförsäljningen med 3,5 
procent. År 2019 såldes 0,83 kg snus per invånare 15 år och äldre. Den 
oregistrerade snusanskaffningen, vilket består av en självuppskattning av snusdosor 
införda via resor (resandeinförsel), har över perioden 2012–2018 minskat från 0,8 
till 0,7 snusdosor per invånare 15 år och äldre.  

Samlad bedömning av utvecklingen inom mål 3 och över 
tid 
Sammantaget ser vi en positiv bild med en minskad nivå av riskkonsumtion av 
alkohol bland män i den vuxna befolkningen. Vad gäller riskkonsumtion av alkohol 
bland kvinnor i den vuxna befolkningen har det legat på en relativt stabil nivå 
jämfört med män, däremot ligger kvinnor på en lägre nivå. Vidare har 
riskkonsumtionen av alkohol fördubblats i åldersgruppen 65–84 år, om än från en 
lägre nivå jämfört med övriga åldersgrupper. Ser man till mängden liter ren alkohol 
per invånare 15 år och äldre är situationen oförändrad jämfört med början av 2000-
talet. Bland skolelever har intensivkonsumtionen av alkohol totalt sett minskat, 
men har under senare år planat ut för elever i årkurs 9 och då främst för pojkarna. 
Andelen män i åldern 17–84 år med alkoholberoende har minskat, däremot har 
ingen nämnvärd förändring skett bland kvinnor. 

För den vuxna befolkningen har andelen kvinnor som snusar dagligen varit relativt 
oförändrad. Bland män har andelen som snusar dagligen minskat sedan 2004, men 
de senaste åren ses ingen förändring. Andelen kvinnor som snusar ligger på en 
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lägre nivå jämfört med männen. Andelen som röker har minskat bland både 
kvinnor och män i den vuxna befolkningen.  

Andelen personer i åldern 16–84 år som använt cannabis har ökat under 2004–
2018. Ökningen kan härröras till en ökad användning i åldersgrupperna 16–29 år 
och 30–44 år. Likaså har användningen av annan narkotika än cannabis ökat. När 
det gäller narkotikaberoende saknas data som möjliggör jämförelser över tid. 

Andelen i den vuxna befolkningen som uppgett att de använt anabola androgena 
steroider är låg, och det har inte skett några förändringar av över tid.  

En samlad bedömning är att utvecklingen i stort sett går i linje med målet om att 
färre ska utveckla ett skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och tobak. 
På narkotikaområdet går utvecklingen i motsatt riktning i förhållande till målet. För 
dopning är läget oförändrat.  



 

56 

Mål 4. Kvinnor och män samt flickor och 
pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha 
ökad tillgänglighet till vård och stöd av god 
kvalitet  
Regeringen tar i ANDT-strategin upp att det behövs såväl förebyggande insatser 
som individuellt utformade vård- och behandlingsinsatser i vårdkedjan. Samverkan 
mellan olika huvudmän och aktörer är viktigt, både för att skapa kontinuitet och 
långsiktighet i vårdkontakterna som behövs, samt för en välfungerande vård och 
minskad risk för återfall i missbruk och beroende.  

Inom de delar av missbruks- och beroendevården där det finns behov av 
vägledning har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för hälso-och 
sjukvård samt socialtjänst (12). De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid 
missbruk och beroende ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som 
olika verksamheter inom missbruks- och beroendevården bör prioritera. 
Rekommendationerna om åtgärder omfattar följande områden: 
bedömningsinstrument, medicinska tester, läkemedelsbehandling, psykologisk och 
psykosocial behandling, sociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet samt 
behandling av ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem. Förutom detta 
behöver vård och omsorg i sitt arbete utgå från patienters och klienters 
förutsättningar och önskemål, samt också använda sig av professionens expertis.  

För att möjliggöra en uppföljning av vård och omsorg till personer med missbruk 
eller beroende finns ett flertal indikatorer att tillgå. I denna rapport har det endast 
varit möjligt att skildra ett urval av indikatorer.   

För uppföljning av mål 4 används indikatorer som skildrar:    

• Individuellt behovsprövade öppna insatser 

• Frivillig institutionsvård  

• Frivillig familjehemsvård 

• Bistånd som avser boende 

• Insats enligt LVM 

• Uppföljning utifrån standardiserad bedömningsmetod 

• Erbjuder minst en manualbaserad insats 

• Erbjuder Case Management i form av Integrerade team 

• Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP)  

• Läkemedelsuttag, narkotika  
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• Läkemedelsuttag, alkohol  

• Vårdade, återinskrivning narkotikadiagnoser  

• Vårdade, återinskrivning alkoholdiagnoser 

• Vårdade och avlidna, alkohol- och/eller narkotikadiagnos 

I bilaga 2 finns en förteckning över samtliga indikatorer under respektive mål.  

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården i missbruks- och 
beroendevården 
Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla stöd och 
behandling till personer med missbruk eller beroende utifrån sina ansvarsområden 
(12). Socialstyrelsen betonar i sina nationella riktlinjer att problematiken vid 
missbruk och beroende ofta är sammansatt och att missbruks- och beroendevården 
omfattar ett brett spektrum av vård- och stödinsatser som faller inom både det 
sociala och det medicinska området. För att kunna möta individens hela situation är 
det viktigt att insatserna är samordnade, och kommuner och regioner har ett 
gemensamt ansvar att ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller 
personer med beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § 2 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL). 

Förutom regioner och kommuner bedriver Statens Institutionsstyrelse (SiS) och 
Kriminalvården verksamhet som berör beroende. Det finns även privata aktörer 
som utför vård och behandlingsinsatser inom området på uppdrag av nämnda 
aktörer. Utöver det finns privata aktörer, som exempelvis arbetsgivare, som 
erbjuder stöd och behandling till sina anställda via företagshälsovården.  

Insatser inom socialtjänsten  
Kommuners och stadsdelars socialnämnd kan besluta om olika typer av frivilliga 
insatser för personer med missbruksproblem, såväl öppenvård som institutionsvård 
enligt Socialtjänstlagen (SoL). I vissa fall kan nämnden ansöka hos 
förvaltningsrätten om att insatser ska genomföras med tvång med stöd av lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). I detta avsnitt beskrivs socialtjänstens insatser; dels 
vårdform och dels förekomst av vissa av de rekommendationer som anges i de 
nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.  

Individuellt behovsprövade öppna insatser 
Individuellt behovsprövade öppna insatser sker under frivillighet. Antalet vuxna 
personer med missbruk och beroende med individuellt behovsprövade öppna 
insatser har under tidsperioden 2000–2018 som lägst legat på 133 och som högst 
195 per 100 000 invånare (diagram 30). År 2000 låg antalet personer med 
behovsprövade öppna insatser på 186 per 100 000 invånare och i den senaste 
mätningen 2018 låg värdet på 158. Detta motsvarar en total nedgång på 15 procent 
jämfört med nivån 2000. År 2018 var det drygt dubbelt så många män som kvinnor 
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med missbruks- eller beroendeproblematik som fick individuellt behovsprövade 
insatser.  

Diagram 30. Antal vuxna personer den 1:a november med missbruk och beroende med 
individuellt behovsprövade öppna insatser per 100 000 invånare, 2000–2018. 

Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende. Socialstyrelsen. 

Frivillig heldygnsvård  
Frivillig heldygnsvård kan vara frivillig institutionsvård men även 
familjehemsvård. Under perioden 2000–2018 har den frivilliga institutionsvården 
totalt sett minskat från 53 personer till 26 personer per 100 000 invånare (diagram 
31). Detta motsvarar en halvering av den frivilliga institutionsvården under denna 
period. År 2018 var det nästan tre gånger fler män än kvinnor i frivillig 
institutionsvård. 
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Diagram 31. Antal vuxna personer med missbruk och beroende den 1 november i frivillig 
institutionsvård per 100 000 invånare, 2000–2018. 

 
Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende 

Antalet inskrivningar i frivillig familjehemsvård som berör personer med missbruk 
och beroende var, år 2000, 11,5 per 100 000 invånare och år 2018 låg nivån på 7,3 
(diagram 32). Under perioden låg nivån som högst på 12,7 och som lägst 6,1 
inskrivningar per 100 000 invånare. 

Diagram 32. Antal inskrivningar i frivillig familjehemsvård under året som berör personer 
med missbruk och beroende per 100 000 invånare, 2000–2018. 

Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende, Socialstyrelsen. 

Bistånd som avser boende 
Bistånd som avser boende är även det en typ av frivillig vård- och stödform för 
personer med missbruk. Under perioden 2000–2018 har antalet personer med 
missbruk och beroende med bistånd som avser boende fluktuerat. Antalet har som 
lägst legat på 82 per 100 000 invånare och som högst på 100 (diagram 33). År 2000 
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låg antalet personer på 93 per 100 000 invånare för att år 2018 sjunka till 86. År 
2018 var det nästa tre gånger fler män än kvinnor med missbruksproblematik som 
fick boendeinsatser.  

Diagram 33. Antal vuxna personer den 1:a november med missbruk och beroende med 
bistånd som avser boende per 100 000 invånare, 2000–2018. 

 Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende, Socialstyrelsen. 

Antalet personer med missbruk och beroende, utskrivna personer i vård 
enligt LVM  
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en komplettering till 
socialtjänstlagen för att möjliggöra tvångsvård när vård inte kan ges på frivillig 
grund. Syftet med vård enligt LVM är att bryta ett livshotande missbruk och 
motivera till frivillig behandling.  

Antalet utskrivna vuxna personer med missbruk och beroende i vård enligt LVM 
har under 2000–2018 som lägst legat på 12,4 per 100 000 invånare och som högst 
på 15,2 (diagram 34). År 2000 låg antalet personer på 14,8 per 100 000 invånare 
och i den senaste mätningen 2018 låg värdet på 12,8. Detta motsvarar en total 
nedgång på 14 procent jämfört med nivån 2000. 
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Diagram 34. Antal vuxna personer med missbruk och beroende, utskrivna personer i vård 
enligt LVM per 100 000 invånare, 2000–2018. 

Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende, Socialstyrelsen. 

Uppföljning utifrån standardiserad bedömningsmetod 
För området bedömningsmetoder finns ett flertal indikatorer för att följa upp 
socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens insatser. I denna rapport väljer 
Folkhälsomyndigheten att redovisa andel kommuner och stadsdelar som använder 
en standardiserad bedömningsmetod, exempelvis ASI, som underlag vid 
uppföljning av insatser till enskilda. ASI har som bedömningsmetod fått högsta 
prioritet (prioritet 1) i nationella riktlinjer och syftet är att säkerställa att den 
enskildes samtliga behov framkommer under en utredning inom socialtjänstens 
missbruks- och beroendeverksamhet.  

Andelen kommuner som uppgett att de använt en standardiserad bedömningsmetod 
har ökat mellan åren 2016 och 2017 (diagram 35). Från 2017 och framåt har 
användningen legat mer stabilt och 2019 var det 25 procent av landets kommuner 
eller stadsdelar som använde sig av en standardiserad bedömningsmetod. 
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Diagram 35. Andel i procent av kommuner/stadsdelar som använder standardiserad 
bedömningsmetod som underlag vid uppföljning av insatser till enskilda, 2016–2019.  

Källa: Enkät Öppna jämförelser Socialtjänst, kommunundersökning, myndighetsutövning, 2016, 2017, 2018, 2019 
Socialstyrelsen.  

Erbjuder minst en manualbaserad insats 
I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende anges att 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör erbjuda Motivational Enhancement 
Therapy (MET), Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP), 
Community Reinforcement Approach (CRA), tolvstegsbehandling eller social 
behaviour network therapy (SBNT) till personer med alkoholmissbruk och 
narkotikamissbruk (cannabis och centralstimulerande preparat). Dessa 
psykosociala behandlingsmetoder har hög prioritet i riktlinjerna.  

Frågan om återfallsprevention, som 2017 erbjöds i 92 procent av kommunerna, 
togs bort från och med 2018. Efter det att frågan förändrats har nivåerna varit 
oförändrade och 2019 uppgav 93 procent av kommunerna och stadsdelarna att de 
erbjuder minst en manualbaserad insats (13).  

Erbjuder case management i form av integrerade team 
Integrerade eller multiprofessionella team är en rekommendation inom området 
psykosociala stödinsatser och i Socialstyrelsens nationella riktlinjer har case 
management i form av integrerade team fått prioritet 3 och case management enligt 
Strengths model prioritet 4.  

I denna rapport presenteras case management i form av integrerade team vilket är 
ett arbetssätt där ett multiprofessionellt team samordnar individuellt anpassade 
vård- och stödåtgärder. Åtgärderna är riktade till personer med missbruk eller 
beroende och psykisk sjukdom som är i behov av samordnade vård- och 
stödinsatser (14). 
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Andelen kommuner och stadsdelar som kan erbjuda insatsen case management i 
form av integrerade team till personer med missbruk under perioden 2016–2019 
har totalt sett minskat från 35 till 33 procent (se diagram 36). Det högsta värdet 
som uppmättes under denna period var 2017 då nivån låg på 39 procent för att 
sedan sjunka. 

Diagram 36. Andel av kommuner eller stadsdelar som kan erbjuda insatsen case 
management i form av integrerade team till personer med missbruk, 2016–2019. 

Källa: Enkät Öppna jämförelser Socialtjänst, kommunundersökning, myndighetsutövning, 2016, 2017, 2018, 2019 
Socialstyrelsen.  

Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) för 
missbruksvård 
Syftet med en samordnad individuell plan (SIP) är att säkerställa att det sker en 
samordning av insatser från socialtjänsten och hälso-och sjukvården. Indikatorn 
som presenteras här visar om kommuner och stadsdelar har framtagna aktuella 
rutiner för att informera enskilda personer om att en samordnad individuell plan 
kan tas fram om det finns behov av detta.  

Andelen kommuner eller stadsdelar som har en skriftlig rutin om att informera 
enskilda om deras möjlighet att få en samordnad individuell plan har ökat under 
2017–2019 från 43 procent till 50 procent (diagram 37). 
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Diagram 37. Andel kommuner eller stadsdelar som har en aktuell skriftlig rutin om att 
informera enskilda om deras möjlighet att få en samordnad individuell plan (SIP). 

Källa: Enkät Öppna jämförelser Socialtjänst, kommunundersökning, myndighetsutövning, 2016, 2017, 2018, 2019 
Socialstyrelsen.  

Insatser inom hälso- och sjukvården  
Vad gäller personer med problem med beroende av olika substanser finns vård och 
behandling inom regioner. Denna behandling kan ske inom regionernas 
specialiserade öppenvård, så kallade beroendemottagningar, och kan vara 
läkemedelsassisterad behandling eller annan typ av vård och behandling. En annan 
vårdform är slutenvården där ges heldygnsvård och då är det ofta behandling i form 
av akut avgiftning, tillnyktring eller behandling av sjuklighet orsakad av skadligt 
bruk av olika substanser. Inom psykiatrisk öppen- och slutenvård vårdas en del 
patienter som har ett beroende av olika substanser vilket lett till psykisk störning 
samt psykiatrisk samsjuklighet av olika slag.  

Läkemedelsuttag bland vårdade (alkoholberoende) 
Andelen patienter 15 år och äldre som vårdats för psykiska störningar och 
beteendestörningar orsakade av alkohol, och som samma kalenderår hämtat ut 
rekommenderade läkemedel (disulfiram, akamprosat eller naltrexon), har fluktuerat 
under perioden 2006–2018. En jämförelse mellan nivån 2006 och 2018 (diagram 
38) visar totalt sett på en liten minskning bland män och på en oförändrad nivå 
bland kvinnor. År 2018 var det 23 procent av kvinnorna och 22 procent av männen 
som hämtade ut rekommenderade läkemedel. 

Indikatorn omfattar enbart förskrivna läkemedel som hämtas ut på apotek, inte 
läkemedel som ges när personen är inskriven i slutenvård, läkemedel dispenserade 
från läkemedelsförråd, så kallade rekvisitionsläkemedel, och inte heller läkemedel 
köpta utan recept. Om läkemedlen i stor utsträckning ges vid besök på 
sjukvårdsinrättningen, innebär detta en underskattning av antalet behandlade.  
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Diagram 38. Andel kvinnor och män 15 år och äldre som vårdats i slutenvård för psykiska 
störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, som samma kalenderår hämtat ut 
mediciner som rekommenderats i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 2006–2018. 
Diagnoskod som huvud- eller bidiagnos: F10. 

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Läkemedelsuttag bland vårdade (narkotikaberoende) 
Andelen patienter 15 år och äldre som vårdats för psykiska störningar och 
beteendestörningar orsakade av opiater och som samma kalenderår hämtat ut 
rekommenderade läkemedel (metadon, buprenorfin eller en kombination av 
buprenorfin och naloxon) har fluktuerat över tid. En jämförelse mellan nivån år 
2006 och 2018 visar totalt sett på en minskning bland män, medan det bland 
kvinnor finns en antydan till en minskning (diagram 39). År 2018 var det 24 
procent av kvinnorna och 30 procent av männen som hämtade ut läkemedlen. 

Liksom för alkohol omfattar indikatorn enbart förskrivna läkemedel som hämtas ut 
på apotek, inte läkemedel som ges när personen är inskriven i slutenvård, 
läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, så kallade rekvisitionsläkemedel 
och inte heller läkemedel köpta utan recept. Även de preparat (tabletter och 
injektionslösningar) som används för smärtlindring exkluderas i indikatorn. 
Socialstyrelsen nämner i en rapport att 32 procent av doserna 2013 var 
rekvisitionsläkemedel jämfört med 13 procent 2009 (15). Dessa syns inte 
läkemedelsregistret, varför indikatorn inte ger en fullständig bild av situationen. 
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Diagram 39. Andel kvinnor och män 15 år och äldre som vårdats i slutenvård för psykiska 
störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, som samma kalenderår hämtat ut 
mediciner som rekommenderats i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 2006–2018. 
Diagnoskod som huvud- eller bidiagnos: F11.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Återinskrivningar med alkoholdiagnos  
Andelen patienter 15 år och äldre som vårdats i slutenvård för alkoholdiagnos och 
som samma kalenderår återinskrivits med alkoholdiagnos har fluktuerat över tid 
(diagram 40). En jämförelse mellan andelen år 2000 och 2018 visar totalt sett på en 
liten ökning bland kvinnor, medan andelen varit mer oförändrad bland män. År 
2018 var det 31 procent av kvinnorna och 36 procent av männen som vårdats i 
slutenvård för alkoholdiagnos och som samma kalenderår återinskrivits.   
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Diagram 40. Andel kvinnor och män 15 år och äldre som vårdats i slutenvård för 
alkoholdiagnos och som samma kalenderår återinskrivits med alkoholdiagnos, 2000–2018. 
Diagnoskoder som huvud- eller bidiagnos: E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, 
K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1-Y90.9, Y91.1-Y91.9, Z50.2, Z71.4, 
Z72.1.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Återinskrivningar med narkotikadiagnos  
Andelen patienter 15 år och äldre som vårdats i slutenvård för narkotikadiagnos 
och som samma kalenderår återinskrivits ökade från 26 till 35 procent bland 
kvinnor och från 34 till 41 procent bland män under 2000–2018 (diagram 41). 
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Diagram 41. Andel kvinnor och män 15 år och äldre som vårdats i slutenvård för 
narkotikadiagnos och som samma kalenderår återinskrivits med narkotikadiagnos, 2000– 
2018. Diagnoskoder som huvud- eller bidiagnos: F11–F16, F18, F19, O35.5, P04.4, T40, 
T43.6, Z50.3, Z71.5, Z72.2.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet. 

Vårdade för alkohol- eller narkotikadiagnos som avlidit  
Andelen patienter 15 år och äldre som vårdats i slutenvård för antingen narkotika- 
och/eller alkoholdiagnos och som avlidit (oavsett dödsorsak) under samma 
kalenderår har bland kvinnor minskat under 2000–2009 för att sedan öka. Den 
lägsta andelen kvinnor uppmättes år 2009 och var 3,4 procent. Bland män har 
andelen varit relativt oförändrad 2000–2013, men ökade därefter. Under 2000–
2018 har andelen som vårdats i slutenvård för antingen narkotika- och/eller 
alkoholdiagnos och avlidit inom samma kalenderår ökat från 4,1 till 5 procent 
bland kvinnor och från 5,1 till 6,2 procent bland män (diagram 42). 
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Diagram 42. Andel kvinnor och män 15 år och äldre som vårdats i slutenvård för 
narkotika- eller alkoholdiagnos och som avlidit samma kalenderår, 2000–2018. 
Diagnoskoder som huvud- eller bidiagnos: E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, 
K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1–Y90.9, Y91.1–Y91.9, Z50.2, Z71.4, 
Z72.1, F11–F16, F18, F19, O35.5, P04.4, T40, T43.6, Z50.3, Z71.5, Z72.2.  

 
Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Samlad bedömning av utvecklingen inom mål 4 och över 
tid 
För den frivilliga vården som sker inom socialtjänsten kan man se en minskning 
under tidsperioden 2000–2018. Som exempel kan nämnas att den frivilliga 
institutionsvården (heldygn) har halverats. När det gäller tvångsvård i form av 
LVM varierar den över tid, men har totalt sett minskat något. För de insatser där 
data finns uppdelat på kön var det 2-3 gånger så många män jämfört med kvinnor 
som fått vård under 2018. 

Vad gäller socialtjänstens följsamhet till de nationella riktlinjerna för vård och stöd 
vid missbruk och beroende har vissa indikatorer inom områdena 
bedömningsinstrument, psykosociala stödinsatser och psykologisk samt 
psykosocial behandling presenterats i denna rapport. Resultatet baseras 
Socialstyrelsens enkät om öppna jämförelser för socialtjänsten i landets kommuner 
och stadsdelar. Då enkäten har förändrats över tid påverkas dock möjligheten att 
beskriva utvecklingen över tid.  

Resultatet från denna enkät visar dock att andelen kommuner och stadsdelar som 
erbjuder uppföljning utifrån standardiserad bedömningsmetod har ökat och 2019 
uppgav en av fyra stadsdelar och kommuner att de erbjuder detta. Däremot 
minskar andelen kommuner och stadsdelar som erbjuder individuellt stöd i form 
av case Management där en av tre kommuner 2019 uppgav att de erbjuder denna 
form av integrerade team. Här bör dock tilläggas att nästan en av fyra kommuner 
erbjöd en annan form av individuell case managment, nämligen Strengths 
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model. För indikatorn om kommunen eller stadsdelen erbjuder minst en 
manualbaserad insats är resultatet före och efter 2018 inte jämförbart. År 2019 
uppgav dock drygt nio av tio att de kan erbjuda minst en av fem manualbaserade 
insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Av öppna jämförelser 
framgår även att andelen kommuner och stadsdelar som har en aktuell rutin för 
information om samordnad individuell plan har ökat.  

Vad gäller indikatorer för hälso- och sjukvårdens insatser finns ett urval i denna 
rapport av de indikatorer som anges i de nationella riktlinjerna. Här 
framkommer att andelen läkemedelsuttag bland patienter som vårdats i 
slutenvård för psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol 
respektive opiater har minskat något bland män men varit mer oförändrad bland 
kvinnor under 2006–2018. Vidare har andelen återinskrivningar bland de som 
vårdats i slutenvård för alkoholdiagnos totalt sett ökat något bland kvinnor under 
2000–2018, medan andelen varit mer oförändrad bland män. När det gäller 
andelen återinskrivningar bland de som vårdats i slutenvård för 
narkotikadiagnos har det skett en ökning bland både kvinnor och män. Även 
andelen patienter som vårdats i slutenvård för antingen alkohol- eller 
narkotikadiagnos, och som sedan avlidit (oavsett dödsorsak) samma kalenderår, 
har ökat något. Med undantag av uttag av läkemedel för behandling av 
alkoholberoende, rör det sig för samtliga indikatorer om en större andel män än 
kvinnor.  

I formuleringen av målet specificeras att detta handlar om ökad tillgänglighet till 
vård och stöd av god kvalitet utifrån en persons förutsättningar och behov. Detta 
är ett komplext mål vilket, för att ge en rättvisande bild, kräver en mängd 
indikatorer. Baserat på de indikatorer som visar på strukturella förutsättningar 
inom socialtjänsten är den samlade bedömningen att strukturen för att möta 
individens behov har förbättras över tid, men att där finns utrymme för ökad 
följsamhet av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och 
beroende. Då de tillgängliga indikatorerna är strukturindikatorer är det däremot 
inte möjligt att ange vilket genomslag detta fått för den enskilda individen i 
behov av stöd. Vad avser hälso- och sjukvårdens insatser på alkohol- och 
narkotikaområdet är utvecklingen relativt oförändrad, men i vissa delar negativ. 
Indikatorer för att följa tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet kopplat 
till dopning och tobak presenteras inte i denna rapport. 
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Mål 5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som 
dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska  
I ANDT-strategin skriver regeringen att skador bland barn orsakade av alkohol, 
narkotika, dopning eller tobak aldrig kan accepteras. Därför är insatser för att 
skydda barn mot eget och andras skadliga bruk en central utgångspunkt för det 
förebyggande ANDT-arbetet.   

För uppföljning av mål 5 används i denna rapport indikatorerna:  

• Gravida, riskbruk alkohol  

• Gravida, tobaksanvändning  

• Vårdade, alkoholförgiftning   

• Vårdade, alkoholindex   

• Vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar   

• Dödlighet i alkoholförgiftning   

• Dödlighet i alkoholindex   

• Dödlighet i alkoholspecifika leversjukdomar   

• Vårdade, narkotikaindex   

• Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar   

• Anmälda misshandelsbrott utomhus, okänd gärningsperson   

• Sjukhusvårdade, övergrepp av annan person   

• Självrapporterade fall av misshandel, påverkad gärningsperson  

• Självrapporterade fall av misshandel, okänd påverkad gärningsperson nattetid  

• Singelolyckor nattetid   

• Dödlighet i kronisk obstruktiv lungsjukdom  

• Dödlighet i lungcancer  

• Påverkas negativt av andras alkoholkonsumtion (närstående)  

• Påverkas negativt av andras alkoholkonsumtion (främmande person) 

• Påverkas negativt av andras narkotikaanvändning (närstående)  

• Påverkas negativt av andras rökning (närstående)  

 I bilaga 2 finns en förteckning över samtliga indikatorer under respektive mål.  
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Alkohol och tobak bland gravida  
Riskbruk av alkohol  
Riskbruk av alkohol hos gravida undersöks vid inskrivningssamtalet på 
mödrahälsovårdscentralen (MHV). Samtliga län använder sig av instrumentet 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) för att screena gravidas 
eventuella alkoholkonsumtion. Andelen kvinnor som screenats var i snitt 91 
procent 2019. Andelen varierar dock mellan regionerna, med som lägst 80 procent 
och som högst 95 procent. Riskbruk enligt AUDIT definieras som 6 poäng eller 
mer.  

Det var högre andel gravida med riskbruk av alkohol i åldersgruppen 17–29 år 
jämfört med åldersgruppen 30–49 år (diagram 43). Under 2012–2018 minskade 
andelen gravida som uppgav att de hade ett riskbruk i båda åldersgrupperna, från 
8,9 till 5,0 procent i åldersgruppen 17–29 år och från 4,0 till 3,1 procent i 
åldersgruppen 30–49 år. 

Diagram 43. Andel gravida med riskbruk av alkohol i åldersgrupperna 17–29 år och 30–49 
år, 2012–2018. Med riskbruk avses minst 6 poäng på AUDIT. 

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Tobaksanvändning bland gravida  
Mödrahälsovården undersöker även tobaksbruk bland gravida i vecka 30–32 av 
graviditeten. Under 2000–2017 minskade andelen kvinnor som uppgav att de rökte 
under de aktuella veckorna från 7,3 till 3,3 procent. För tidsperioden 2000–2016 
ökade andelen gravida som uppgav att de snusade från 0,5 till 0,7 procent (diagram 
44).  
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Diagram 44. Andel gravida som rökte respektive snusade i graviditetsveckorna 30–32, 
2000–2017. För gravida som snusar under v.30–32 finns endast data till 2016.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Vårdade och avlidna på grund av alkoholrelaterad 
sjuklighet  
Vårdade patienter med alkoholförgiftning eller alkoholdiagnos  
För att belysa akuta skadekonsekvenser redovisas antalet vårdade i sluten- eller 
specialiserad öppenvård med alkoholförgiftning. Under 2006–2013 ökade antalet 
med alkoholförgiftning för att sedan minska något fram till 2018 (diagram 45). 
Totalt sett ökade antalet vårdade från 139 till 171 patienter per 100 000 invånare 15 
år och äldre mellan 2006 och 2018. Det var drygt 60 procent fler män än kvinnor 
med alkoholförgiftning som vårdades i sluten- och/eller specialiserad öppenvård 
2018.  
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Diagram 45. Antal vårdade i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
alkoholförgiftning som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare 15 år och äldre, fördelat 
på kön, 2006–2018. Diagnoskoder som huvud- eller bidiagnos: T51 eller F10.0. 

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Antalet vårdade i sluten- eller specialiserad öppenvård med alkoholförgiftning 
skiljer sig åt mellan åldersgrupper (diagram 46). Högst antal vårdade återfinns 
bland 16–29-åringar. År 2018 var det i denna åldersgrupp 251 vårdade per 100 000 
invånare, följt av 199 vårdade per 100 000 bland 50–64-åringar och 149 vårdade 
per 100 000 bland 30–49-åringar. Den lägsta nivån återfinns bland 65–84-åringar, 
med 112 vårdade per 100 000 invånare. I den yngsta åldersgruppen ökade antalet 
vårdade under 2006–2012, för att därefter minska. Bland 30–49-åringar och 50–64-
åringar ökade antalet vårdade 2006–2013. Därefter har nivån, med vissa 
fluktuationer, minskat något i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 65–84 år har 
antalet vårdade per 100 000 invånare ökat under perioden 2006–2018. 
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Diagram 46. Antal vårdade i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
alkoholförgiftning som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare, fördelat på ålder, 2006– 
2018. Diagnoskoder som huvud- eller bidiagnos: T51 eller F10.0.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Under 2006–2013 ökade antalet patienter som vårdats i sluten- eller specialiserad 
öppenvård i enlighet med alkoholindex för att sedan minska något fram till 2018. 
Mellan 2006 och 2018 ökade antalet vårdade totalt sett från 495 till 553 patienter 
per 100 000 invånare 15 år och äldre, med dubbelt så många vårdade män som 
kvinnor. 

Utvecklingen över tid ser olika ut i olika åldersgrupper (diagram 47). Under hela 
perioden 2006–2018 har det högsta antalet vårdade i sluten- och/eller specialiserad 
öppenvård enligt alkoholindex återfunnits bland 50–64-åringar. I denna 
åldersgrupp ökade antalet vårdade under 2006–2013, för att sedan minska. År 2018 
var det bland 50–64-åringar 822 vårdade per 100 000 invånare. I åldersgruppen 65–
84 år har antalet vårdade ökat under perioden 2006-2018, från 389 till 630 vårdade 
per 100 000 invånare. Ökningen innebär att åldersgruppen från 2013 hade den näst 
högsta nivån av antal vårdade enligt alkoholindex, jämfört med övriga 
åldersgrupper. I åldersgruppen 30–49 år ökade först antalet vårdade under 2006–
2011, för att därefter minska till en nivå som var lägre än vid periodens början. År 
2018 var det i denna åldersgrupp 465 vårdade per 100 000 invånare. Bland 16–29-
åringar ökade antalet vårdade 2006–2012, för att sedan minska till en nivå på 416 
vårdade per 100 000 invånare 2018.  
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Diagram 47. Antal vårdade i sluten- och/eller specialiserad öppenvård enligt alkoholindex 
som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare, fördelat på ålder, 2006– 2018. 
Diagnoskoder som huvud- eller bidiagnos: E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, 
K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1–Y90.9, Y91.1–Y91.9, Z50.2, Z71.4, 
Z72.1. Här ingår således en rad tillstånd och sjukdomar orsakade av alkohol, inklusive 
alkoholförgiftning som också redovisats separat ovan. 

 
Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Vårdade patienter med alkoholspecifik leversjukdom  
Antalet vårdade i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med alkoholspecifik 
leversjukdom ökade successivt från 27 till 40 patienter per 100 000 invånare 15 år 
och äldre under 2006–2018. År 2018 vårdades mer än dubbelt så många män som 
kvinnor med alkoholspecifika leversjukdomar i sluten- och/eller specialiserad 
öppenvård. 

Avlidna med alkoholförgiftning eller alkoholindex   
Antalet avlidna med alkoholförgiftning som underliggande eller bidragande 
dödsorsak minskade under 2000–2018 från 8,0 till 3,9 avlidna per 100 000 
invånare 15 år och äldre. Sammantaget har den största minskningen skett bland 
män, samtidigt som det, sett över hela tidsperioden, är fler avlidna män än kvinnor. 

Under 2000–2018 har antalet avlidna med alkoholförgiftning som underliggande 
eller bidragande dödsorsak totalt sett minskat i samtliga åldersgrupper, även om 
vissa fluktuationer kan identifieras under tidsperioden. År 2018 återfanns högst 
antal avlidna med alkoholförgiftning bland 50–64-åringar, med 7,3 avlidna per 
100 000 invånare. I åldersgruppen 65–84 år var det samma år 4,8 avlidna per 
100 000 invånare, i åldersgruppen 30–49 år 3,3 per 100 000, och i åldersgruppen 
16–29 år 0,9 per 100 000.  

Antalet avlidna enligt alkoholindex som underliggande eller bidragande dödsorsak 
per 100 000 invånare 15 år och äldre varierade något i början av 2000-talet, för att 
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sedan sjunka mellan 2007 och 2013. Därefter har nivån återigen varit mer 
oförändrad (diagram 48). En jämförelse mellan antalet avlidna år 2000 och 2018 
visar totalt sett på en minskning från 27 till 23 avlidna per 100 000 invånare 15 år 
och äldre. Under denna period har antalet män som avlidit totalt sett minskat med 
knappt en femtedel. Bland kvinnor har antalet avlidna legat på en relativt 
oförändrad nivå. År 2018 var det drygt tre gånger så många män som kvinnor som 
avled med alkoholindex som underliggande eller bidragande dödsorsak. 

Diagram 48. Antal avlidna enligt alkoholindex som underliggande eller bidragande 
dödsorsak per 100 000 invånare 15 år och äldre, fördelat på kön, 2000–2018. Indikatorn 
består av ett index som består av diagnoskoderna (på dödsorsaksintyget) E24.4, F10, 
G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, T51, Y90.1-
Y90.9, Y91.1-Y91.9, Z50.2, Z71.4.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Sett till olika åldersgrupper har antalet avlidna enligt alkoholindex som 
underliggande eller bidragande dödsorsak ökat bland 65–84-åringar, från 46 till 61 
avlidna per 100 000 invånare, under 2000–2018. I övriga åldersgrupper har antalet 
avlidna minskat. År 2018 var det i åldersgruppen 50–64 år 35 avlidna per 100 000 
invånare, i åldersgruppen 30–49 år 6,2 per 100 000 och i åldersgruppen 16–29 år 
1,2 per 100 000. 

Avlidna med alkoholspecifik leversjukdom  
Antalet avlidna med alkoholspecifik leversjukdom som underliggande eller 
bidragande dödsorsak ökade under början av 2000-talet, för att därefter variera runt 
6 avlidna per 100 000 invånare 15 år och äldre. Totalt sett har antalet avlidna ökat 
från 4,2 till 6,3 dödsfall per 100 000 invånare under 2000–2018. Under denna 
period har antalet män som avlidit ökat med drygt 50 procent. Bland kvinnor var 
antalet avlidna högre i slutet jämfört med i början av perioden, dock har antalet 
avlidna varierat över tid. År 2018 var det mer än dubbelt så många män som 
kvinnor som avled till följd av alkoholspecifik leversjukdom som underliggande 
eller bidragande dödsorsak. 
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Vårdade och avlidna på grund av narkotikarelaterad 
sjuklighet  
Vårdade patienter med narkotikadiagnos  
Antalet patienter som vårdats i sluten- eller specialiserad öppenvård med explicit 
narkotikadiagnos har ökat under 2006–2018 (diagram 49). År 2018 var antalet 
vårdade 400 patienter per 100 000 invånare 15 år och äldre. Det är under samtliga 
år fler män än kvinnor som vårdats i sluten eller specialiserad öppenvård med 
explicit narkotikadiagnos.  

Diagram 49. Antal vårdade i sluten- eller specialiserad öppenvård med explicit 
narkotikadiagnos som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare 15 år och äldre, fördelat 
på kön, 2006–2018. Indikatorn består av ett index som baseras på diagnoskoderna F11–
F16, F18, F19, O35.5, P04.4, T40, T43.6, Z50.3, Z71.5, Z72.2 som huvud- och/eller 
bidiagnos per 100 000 invånare 15 år och äldre.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Antalet vårdade har ökat i samtliga åldersgrupper sedan 2006 (diagram 50). Dock 
kan man i de tre äldsta åldersgrupperna se en utveckling under de senaste fyra åren 
där ökningen tycks har avstannat och stabiliserats. Bland 16–29-åringar har 
ökningen inte avstannat, och det är även i denna åldersgrupp som det finns flest 
antal vårdade. År 2018 var det 721 patienter per 100 000 invånare i åldern 16–29 år 
som vårdats i sluten- eller specialiserad öppenvård med explicit narkotikadiagnos. I 
åldersgruppen 30–49 år var det 494 vårdade per 100 000 invånare, följt av 305 
vårdade per 100 000 invånare bland 50–64-åringar och 90 vårdade per 100 000 
invånare bland 65–84-åringar. 
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Diagram 50. Antal vårdade i sluten- eller specialiserad öppenvård med explicit 
narkotikadiagnos som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare, fördelat på ålder, 2006–
2018. Indikatorn består av ett index som baseras på diagnoskoderna F11–F16, F18, F19, 
O35.5, P04.4, T40, T43.6, Z50.3, Z71.5, Z72.2 som huvud- och/eller bidiagnos per 100 000 
invånare 15 år och äldre. 

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Avlidna till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar  
Dödsfall till följd av narkotikaklassade läkemedels- och narkotikaförgiftningar 
inkluderar oavsiktliga förgiftningar (överdoser), avsiktliga förgiftningar (suicid) 
samt förgiftningar med oklar avsikt. Antalet avlidna till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar minskade under 2000-talets första år, för att sedan öka fram 
till 2015. Därefter har antalet minskat bland män, men fortsatt ökat något bland 
kvinnor (diagram 51). Totalt sett ökade antalet avlidna till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar från 8,9 till 10,7 avlidna per 100 000 invånare 15 år och 
äldre under 2001–2018. År 2018 var det nästan 50 procent fler män än kvinnor per 
100 000 invånare 15 år och äldre som avled till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar. 
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Diagram 51. Antal avlidna till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar som 
underliggande dödsorsak per 100 000 invånare 15 år och äldre, fördelat på kön, 2001–2018. 
Diagnoskoder enligt ICD-10: X40–X44, X60–X64, Y10–Y14. 

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Sett till ålder var antalet avlidna till följd av narkotikaklassade läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar högst i åldersgrupperna 30–49 år och 50–64 år, med 12,8 
respektive 13,4 avlidna per 100 000 invånare 2018 (diagram 52). I åldersgruppen 
16–29 år var antalet avlidna samma år 9,7 per 100 000 invånare, och i 
åldersgruppen 65–84 år var antalet 7,2 per 100 000 invånare. Totalt sett har antalet 
avlidna ökat i alla åldersgrupper under 2001–2018, även om ökningen avstannat 
under senare år, och det skett en tydlig minskning i den yngsta åldersgruppen sedan 
2015.  
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Diagram 52. Antal avlidna till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar som 
underliggande dödsorsak per 100 000 invånare, fördelat på ålder, 2001–2018.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

Dopning  
Under mål 5 finns för närvarande inga indikatorer som enbart beskriver 
dopningsområdet. De indikatorer som avser misshandelsbrott samt singelolyckor i 
trafiken kan ha koppling till dopning. Det saknas dock data som möjliggör en 
särredovisning av användningen av dopningsmedel hos gärningsmän eller förare.  

Skador indirekt relaterade till alkohol, narkotika och 
dopning  
Polisanmälda misshandelsbrott  
Antalet polisanmälda misshandelsbrott som begåtts utomhus och där 
gärningsmannen varit obekant för offret ökade 2000–2007, men har därefter 
minskat och var 2018 nere på en lägre nivå än vid periodens början. År 2018 rörde 
det sig om 204 anmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare 15 år och äldre. 
Motsvarande siffra år 2000 var 235. Ett problem i sammanhanget med denna 
indikator är att vi inte kan uttala oss om det faktiska antalet misshandelsbrott. 
Benägenheten att anmäla dessa brott, och därmed mörkertalet, varierar över tid, 
varför de förändringar vi ser över tid bedöms som osäkra. 

Sjukhusvårdade patienter med övergrepp av annan person  
Antalet patienter per 100 000 invånare 15 år och äldre som vårdats i sluten- 
och/eller specialiserad öppenvård och där övergrepp av annan person varit orsak till 
vården, ökade under 2006–2008. Därefter har antalet fall bland kvinnor varit 
relativt oförändrat, medan antalet fall bland män minskat till en nivå som ligger 
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cirka 9 procent lägre än den vid periodens början. Det var nästan 50 procent fler 
misshandelsfall bland män jämfört med kvinnor 2018. Bland kvinnor och män 
sammantaget var det 139 sjukhusvårdade misshandelsfall per 100 000 invånare 15 
år och äldre 2018. 

Självrapporterade fall av misshandel  
Antalet självrapporterade fall av misshandel där gärningspersonen bedömts vara 
påverkad av alkohol eller någon drog vid tillfället, oavsett tid relation, har varierat 
över tid och mellan 2015 och 2016 kan en stor ökning observeras. År 2016 rörde 
det sig om 5 624 fall per 100 000 invånare i åldern 16–79 år, medan det 2005 rörde 
sig om 3 227 fall. Antalet självrapporterade fall nattetid, där gärningspersonen var 
okänd samt vid tillfället bedömts vara påverkad av alkohol eller någon drog, har 
fluktuerat 2005–2016. År 2016 var det 1 583 självrapporterade fall per 100 000 
invånare i åldern 16–79 år. 

Personskadade och omkomna förare i singelolyckor nattetid  
Antalet personskadade och omkomna förare i singelolyckor nattetid har under 2003–
2009 legat runt 15 skadade eller omkomna förare per 100 000 invånare 15 år och 
äldre. Därefter har antalet sjunkit och 2018 var det 9,7 personskadade eller omkomna 
förare per 100 000 invånare 15 år och äldre. Bland kvinnor har antalet skadade eller 
omkomna ökat 2003–2008 för att sedan minska till år 2018. År 2018 var antalet 
omkomna och skadade kvinnor det lägst uppmätta under perioden, med 3,5 skadade 
eller omkomna kvinnor per 100 000 invånare 15 år och äldre. Bland män har antalet 
skadade eller omkomna förare minskat med drygt en tredjedel under 2003–2018. År 
2018 var antalet skadade eller omkomna män 15,9 per 100 000 invånare 15 år och 
äldre. Det innebär att det 2018 var fyra och en halv gånger fler personskadade och 
omkomna män än kvinnor i singelolyckor nattetid. 

Tobak  
Avlidna i kronisk obstruktiv lungsjukdom eller lungcancer  
Antalet avlidna med diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökade 
under 2000–2018 från 59 till 85 avlidna per 100 000 invånare 15 år och 
äldre(diagram 53). Bland kvinnor ökade antalet avlidna från 43 till 81 avlidna per 
100 000 invånare under samma tidsperiod. Bland män skedde en ökning av antalet 
avlidna mellan 2000 och 2003, från 87 till 101 per 100 000 invånare 15 år och 
äldre, för att sedan plana ut. År 2018 var antalet avlidna män med diagnosen KOL 
93 per 100 000 invånare 15 år och äldre. 
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Diagram 53. Antal avlidna med diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som 
underliggande eller bidragande dödsorsak per 100 000 invånare 15 år eller äldre, fördelat på 
kön, 2000–2018.  

Källa: Socialstyrelsen via Indikatorlabbet.  

När det gäller avlidna med diagnosen malign tumör i bronk och lunga (lungcancer) 
skiljer sig utvecklingen åt beroende på kön. Sett över hela perioden 2000–2018 har 
det, med vissa fluktuationer, skett en minskning med 24 procent bland män och en 
ökning med 25 procent bland kvinnor. År 2018 var det sammanlagt 46 avlidna per 
100 000 invånare 15 år och äldre. Motsvarande värde för män respektive kvinnor 
var 50 respektive 44 avlidna per 100 000 invånare 15 år och äldre. 

Negativa konsekvenser av andras bruk 
Omfattningen av negativa konsekvenser av andras personers bruk av alkohol, 
narkotika och tobak mättes 2013 och 2017 i undersökningen ”Vanor och 
konsekvenser”. Resultatet visar att förekomsten av problem orsakade av 
närståendes alkoholkonsumtion har minskat något, från 15,1 till 14,1 procent. 
Samtidigt har det skett en ökning från 9,9 till 12,0 procent gällande negativa 
konsekvenser av alkoholkonsumtion hos obekanta personer. När det gäller negativa 
konsekvenser av närstående personers användning av narkotikaklassade preparat 
och läkemedel observerades en liten ökning från 2,1 till 2,5 procent. Resultaten 
visar även på en nedgång i andelen som uppger att de har haft någon i sitt liv som 
röker varje dag och att de har påverkats negativt av det, från 13,6 till 10,5 procent. 
Generellt sett är det fler kvinnor än män som påverkats negativt av andras bruk av 
alkohol, narkotika och tobak. 

Samlad bedömning av utvecklingen inom mål 5 och över 
tid  
Baserat på de tre indikatorer som beskriver alkoholrelaterad sjuklighet har antalet 
skadade (vårdade) ökat under perioden 2006–2018. Gemensamt visar dessa 
indikatorer även en överrepresentation av män i vården jämfört med kvinnor under 
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motsvarande period. Vad gäller ålder är de äldre åldersgrupperna 
överrepresenterade för alkoholskador utifrån alkoholindex och alkoholspecifika 
leverskador. Däremot har den yngsta åldersgruppen högst förekomst av akut 
alkoholförgiftning.  

Vad gäller dödlighet på grund av alkoholrelaterad sjuklighet har antalet avlidna 
med alkoholförgiftning och enligt alkoholindex sammantaget minskat under 
perioden 2000–2018. Här ligger kvinnorna på en lägre, och i stor sett oförändrad, 
nivå jämfört med männen. Samtidigt identifieras en minskning bland män över tid. 
Däremot har antalet avlidna med alkoholspecifik leversjukdom ökat över tid.  

Baserat på indikatorerna inom narkotikaområdet har antalet skadade (vårdade) med 
explicit narkotikadiagnos såväl som antalet avlidna till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar sammantaget ökat från mitten av 2000–talet till 2018. Även 
här är förekomsten av narkotikarelaterad sjuklighet och dödlighet högre bland män 
än bland kvinnor.  

Antalet kvinnor och män som avlidit i KOL samt antalet kvinnor som avlidit i 
lungcancer har sammantaget ökat under 2000–2018. Antalet män som avlidit i 
KOL minskade däremot något mellan 2012 och 2018. Även antalet män som 
avlidit i lungcancer minskade under perioden 2000–2018. Förekomsten av 
tobaksrelaterad dödlighet är högre bland män än bland kvinnor. Indikatorer för att 
följa av skador på grund av eget bruk av tobak saknas.  

Antalet personskadade och omkomna förare i singelolyckor nattetid har varit 
relativt oförändrat under 2003–2009, för att sedan minska fram till 2018.  

Indikatorer för att följa utvecklingen av antalet skadade och döda på grund av eget 
bruk av dopning saknas idag. 

De indikatorer som mäter skador till följd av andras bruk av alkohol, narkotika och 
dopning är främst relaterade till misshandel. Utvecklingen över tid visar att 
sjukhusvårdade på grund av övergrepp av annan person samt självrapporterade fall 
av misshandel oavsett relation och tidpunkt ökar under tidsperioden. Antalet 
polisanmälda misshandelsbrott ökade 2000–2007 för att sedan minska något fram 
till 2018, som var en lägre nivå jämfört med periodens början. 

Under 2012–2018 minskade andelen gravida som uppgav att de hade ett riskbruk 
av alkohol både i åldersgruppen 17–29 år och i åldersgruppen 30–49 år. Vi 
konstaterar dock att andelen med riskbruk av alkohol bland gravida 2018 var 5,0 
procent i åldersgruppen 17–29 år och 3,1 procent i åldersgruppen 30–49 år. 
Andelen gravida som uppgett att de rökt har mer än halverats under tidsperioden, 
medan andelen som snusat ökat något. Resultatet visar dock att barn fortfarande 
löper risk att få skador kopplade till mödrars riskbruk av alkohol och tobak. 
Däremot saknas det indikatorer för att följa upp skadliga effekter av narkotika 
under graviditet. 

Förekomsten av problem orsakade av närståendes alkoholkonsumtion har minskat 
något medan problem orsakade av obekanta personers alkoholkonsumtion har ökat. 
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När det gäller negativa konsekvenser av närstående personers användning av 
narkotika observerades en liten ökning. Resultaten tyder även på en nedgång i 
negativa konsekvenser av närstående personers rökning. Generellt sett är det fler 
kvinnor än män som påverkats negativt av andras bruk av alkohol, narkotika och 
tobak. 

En samlad bedömning visar att utvecklingen inte går i linje med målet om ett 
minskat antal skadade på grund av eget alkoholbruk och narkotikabruk. För tobak 
och dopning saknas indikatorer som visar på skador. Vad avser målet om minskat 
antal döda på grund av eget alkoholbruk går utvecklingen åt rätt håll avseende 
alkoholförgiftning och utifrån alkoholindex men i motsatt riktning vad gäller 
alkoholspecifika leversjukdomar. För narkotika följer utvecklingen inte målet om 
att minska antalet personer som dör eller skadas på grund av egen användning av 
narkotika. Vad gäller målet om minskat antal döda till följd av eget tobaksbruk går 
utvecklingen i motsatt riktning, med undantag för antalet män som dör i lungcancer 
där vi ser en minskning. Det bör dock noteras att det för vissa av de indikatorer där 
antalet döda eller skadade totalt sett har ökat, har det skett en viss minskning under 
senare år. Män är överrepresenterade vad gäller såväl antalet avlidna som antalet 
skadade kopplat till eget bruk av alkohol, narkotika och tobak.  

Vad gäller utvecklingen om minskat antal skadade på grund av andras bruk går 
utvecklingen för vissa indikatorer i linje med målet och för andra inte.  
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Samlad bedömning per mål, per substans 
och över tid 
Avsnittet nedan inleds med att presentera myndighetens samlade bedömning 
utifrån ett längre tidsperspektiv och per mål i ANDT-strategin vilket följs av att 
presentera en samlad bedömning utifrån substans. Även denna bedömning baseras 
på utvecklingen över tid.  

Samlad bedömning per mål och över tid 
Mål 1: Utvecklingen går i linje med målet om minskad tillgång inom 
tobaksområdet, medan tillgången inom alkoholområdet varit relativt oförändrad. 
Data för narkotikaområdet tyder på att tillgången har ökat. Vad gäller tillgång till 
dopningspreparat är data otillräckliga 

Mål 2: Utvecklingen sett över lång tid går i linje med målet om en minskning av 
antalet barn och unga som börjar använda tobak eller debuterar tidigt med alkohol. 
För flera indikatorer avseende ungas debutålder samt alkohol- och 
tobaksanvändning går det dock att se en utplaning under senare år, i synnerhet 
bland elever i årskurs 9, och andelarna är fortsatt höga. Vad avser 
narkotikaerfarenhet bland barn och unga har den varit relativt oförändrad under den 
senaste tioårsperioden, medan användningen av dopningsmedel har minskat i 
förhållande till den det högsta värde som noterades 2007 under perioden 2004–
2019. 

Mål 3: Utvecklingen går i stort sett i linje med målet om att färre ska utveckla ett 
skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och tobak. På narkotikaområdet 
går utvecklingen i motsatt riktning i förhållande till målet. För dopning är läget 
oförändrat. 

Mål 4: I formuleringen av målet specificeras att detta handlar om ökad 
tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet utifrån en persons förutsättningar 
och behov. Detta är ett komplext mål vilket, för att ge en rättvisande bild, kräver en 
mängd indikatorer. Baserat på de indikatorer som visar strukturella förutsättningar 
inom socialtjänsten är den samlade bedömningen att strukturen för att möta 
individens behov har förbättras över tid, men att där finns utrymme för ökad 
följsamhet till de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och 
beroende. Då de tillgängliga indikatorerna är strukturindikatorer är det däremot inte 
möjligt att ange vilket genomslag detta fått för den enskilda individen i behov av 
stöd. Vad avser hälso- och sjukvårdens insatser på alkohol- och narkotikaområdet 
är utvecklingen relativt oförändrad, men i vissa delar negativ. Indikatorer för att 
följa tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet kopplat till dopning och 
tobak presenteras inte i denna rapport.  

Mål 5: Utvecklingen går inte i linje med målet om minskat antal skadade på grund 
av eget alkoholbruk och narkotikabruk. För tobak och dopning saknas indikatorer 
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som visar på skador. Vad avser målet om minskat antal döda på grund av eget 
alkoholbruk går utvecklingen åt rätt håll avseende alkoholförgiftning och utifrån 
alkoholindex men i motsatt riktning vad gäller alkoholspecifika leversjukdomar. 
För narkotika följer utvecklingen inte målet om att minska antalet personer som dör 
eller skadas på grund av egen användning av narkotika. Vad gäller målet om 
minskat antal döda till följd av eget tobaksbruk går utvecklingen i motsatt riktning, 
med undantag för antalet män som dör i lungcancer där vi ser en minskning. Det 
bör dock noteras att det för vissa av de indikatorer där antalet döda eller skadade 
totalt sett har ökat, har det skett en viss minskning under senare år.  

Utvecklingstrender per substans och över tid  
Alkohol: Utvecklingen inom alkoholområdet går i linje med ANDT-strategins 
målsättning i flera avseenden. I stora drag har tillgången till alkohol varit relativt 
oförändrad under den senaste tioårsperioden. Däremot har den tidigare 
rapporterade trenden, med minskad konsumtion bland yngre och en minskad andel 
som debuterar tidigt, dessvärre avstannat under den senaste strategiperioden bland 
elever i årskurs 9. Vi ser också en minskad nivå av riskkonsumtion av alkohol 
bland män medan den är oförändrad bland kvinnor, men på en lägre nivå. Bland 
äldre i åldersgruppen 65–84 år har riskkonsumtionen ökat och fördubblats under 
tidsperioden. Riskkonsumtionen för gravida har minskat. Vad avser målet om 
minskat antal skadade på grund av eget alkoholbruk visar den samlade 
bedömningen att utvecklingen inte går i linje med målet. Vad avser målet om 
minskat antal döda på grund av eget alkoholbruk går utvecklingen för vissa 
indikatorer i rätt riktning men för andra i fel riktning.  

Narkotika: Inom narkotikaområdet går utvecklingen inte i linje med ANDT-
strategins målsättning. Vad avser narkotikaerfarenhet bland barn och unga har den 
varit relativt oförändrad under den senaste tioårsperioden. Andelen vuxna 16–84 år 
och som använt cannabis under de senaste 12 månaderna ökat, framför allt bland 
personer mellan 16–44 år. Likaså har användningen av annan narkotika än 
cannabis ökat. Vad avser skador och död på grund av eget narkotikabruk visar den 
samlade bedömningen att utvecklingen inte går i linje med målet. 
Narkotikarelaterad sjuklighet och dödlighet är högre bland män än bland kvinnor. 

Dopning: Underlag för att bedöma om utvecklingen inom dopningsområdet, i 
förhållande till ANDT-strategins målsättning, är bristfällig. Sammanfattningsvis 
har antalet beslag av dopningspreparat ökat över tid. Antalet elever med erfarenhet 
av anabola androgena steroider (AAS) är lågt, vilket är positivt, men begränsar 
dock indikatorns tillförlitlighet. Detta medför att siffrorna kan variera över tid 
vilket gör det osäkert att beskriva förändringar, men utvecklingen över tid tyder 
sammantaget sett på att den totala användningen har minskat. Användningen av 
dopningspreparat bland vuxna är låg och det har inte skett några förändringar av 
över tid.  

Tobak: I stora drag går utvecklingen inom tobaksområdet i linje med ANDT-
strategins målsättning. Över tid har tillgången till tobak minskat. Vad avser andelen 
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elever som röker, och pojkar som snusar, har den minskat över tid medan andelen 
flickor som snusar varierat. Däremot, under de senaste åren, kan man se en ökning 
av andelen elever som snusar. Vad avser den vuxna befolkningen har andelen som 
röker minskat bland både kvinnor och män. Även andelen män som snusar har 
minskat men andelen kvinnor är relativt oförändrad. Vad gäller gravida som 
uppgett att de rökt har andelen mer än halverats under tidsperioden, medan andelen 
som snusar har ökat något. Vi ser också att förekomsten av tobaksrelaterad 
dödlighet är högre bland män än bland kvinnor och att antalet döda till följd av eget 
tobaksbruk har ökat, men med undantag för antalet män som dör i lungcancer som 
har minskat.  
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Jämlikhetsanalys 
Så här gjorde vi jämlikhetsanalysen 
Ojämlikhet i hälsa handlar på ANDT-området om systematiska skillnader i bruk 
och skador mellan grupper i befolkningen utifrån exempelvis socioekonomisk 
situation och diskrimineringsgrunder. Denna jämlikhetsanalys syftar till att jämföra 
utvecklingen av ANDT-relaterad ohälsa i olika grupper under perioden 2006–2019. 
Perioden omfattar tre perioder, två med ANDT- strategier (2016–2020, 2011–
2015) och en med nationella handlingsplaner (2006–2010). I en jämförelse mellan 
nuvarande strategiperiod och de två tidigare perioderna beskrivs utvecklingen 
utifrån absolut och relativ ojämlikhet. Den absoluta ojämlikheten är differensen 
mellan gruppernas prevalens (förekomst av ANDT) under de aktuella 
tidsperioderna. Den relativa ojämlikheten är kvoten mellan gruppernas prevalens 
under de aktuella tidsperioderna. Avsikten är här att undersöka om den absoluta 
och relativa ojämlikheten i olika ANDT-utfall leder till olika slutsatser om 
utvecklingen. Beskrivningar av absolut och relativ ojämlikhet bygger på 
deskriptiva analyser. Utvecklingen av jämlikhet beskrivs och analyseras även 
utifrån hela perioden 2006–2019. Trendanalysen besvarar hur ojämlikheten mellan 
olika grupper förändrats under perioden. Utvecklingen har undersökts för en grupp 
relativt en annan med regressionsmodeller som justerats för ålder. 

Inom ramen för den samlade uppföljningen av ANDT-strategin har vi analyserat 
ojämlikhet i ANDT-relaterad ohälsa för ett urval av indikatorer inom strategimålen 
2, 3 och 5 utifrån: 

• kön (flicka/pojke, kvinna/man) 

• socioekonomisk situation (utbildning och/eller inkomst)  

• geografisk position (kommungruppsindelning) 

• sexuell läggning (bi eller homo och hetero) 

Utöver dessa ojämlikhetsgrunder analyserar vi utvecklingen bland grupper som 
löper särskilt förhöjd risk att drabbas av skador och dödlighet kopplat till ANDT. 
Dessa grupper har definierats utifrån en kombination av faktorer som beskrivs 
nedan: 

• Barn och unga med flera riskfaktorer: Föräldrars utbildning (ej 
högskoleutbildad) eller missnöjd eller mycket missnöjd med familjens 
ekonomiska situation och skolk 2–3 gånger per månad eller mer, för elever i 
årskurs 9 

• Vuxna i social utsatthet: Disponibel inkomst (lägsta kvintilen) eller endast 
grundskoleutbildning och huvudsaklig inkomstkälla (sjuk eller arbetslös eller 
förtidspensionär eller ekonomiskt bistånd eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd), 
för personer i åldern 25–64 år 

Jämlikhetsanalysen baseras på individdata från urvalsundersökningarna 
Skolelevers drogvanor (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 
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och Hälsa på lika villkor, HLV (Folkhälsomyndigheten), samt registerdata från 
patient- och dödsorsaksregistren (Socialstyrelsen) och register med 
sociodemografisk data (SCB). Indikatorerna som baseras på registerdata från 
Socialstyrelsen har bearbetats av Folkhälsomyndigheten. För analysen används 
senast uppdaterade data från respektive källa, vilket gör att uppföljningsperioden 
kan skilja med ett par år mellan indikatorer och ojämlikhetsgrunder. Inkomst och 
social utsatthet bland vuxna analyseras endast för vårdindikatorer, medan barn och 
unga med flera riskfaktorer begränsas till analys av tre ANT-utfall. Information om 
sexuell läggning begränsas till utfall från HLV. Analys av Skolelevers drogvanor 
begränsas till elever i årskurs 9. I bilaga 3 och 4 beskrivs indikatorer och 
indelningsgrunder. En utförlig beskrivning av metoden finns hos 
Folkhälsomyndigheten. 

Till skillnad från utvecklingen i förhållande till målen presenteras 
jämlikhetsanalysen utifrån substans, separat för barn och unga och vuxna.  
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Jämlikhet bland barn och unga  
Alkohol 
De grupper bland elever i årskurs 9 som hade högst prevalens inom respektive 
indikator för alkoholkonsumtion under nuvarande strategiperiod var elever från låg 
socioekonomisk situation både när det gällde alkoholdebut (13,4 procent) och 
berusningsdebut (5,4 procent) vid eller före 13 års ålder. Intensivkonsumtionen var 
högst bland elever med hög socioekonomisk situation (8,6 procent). Vid en 
jämförelse av samtliga analyserade alkoholindikatorer och ojämlikhetsgrunder 
under nuvarande strategiperiod, var den absoluta ojämlikheten störst för indikatorn 
intensivkonsumtion mellan pojkar och flickor (-0,8 procentenheter), och 
ojämlikheten var något större jämfört med tidigare perioder (tabell 2). Motsvarande 
relativa ojämlikhet under nuvarande period var 0,9. Även denna var något större än 
under tidigare perioder. 

Tabell 2. Absolut och relativ ojämlikhet mellan pojkar och flickor i årskurs 9 avseende 
andelen som uppger intensivkonsumtion av alkohol de senaste 12 månaderna, under 
handlingsplanperiod (2006–2010) och strategiperioder (2011–2015, 2016–2020). Endast 
deskriptivt, ingen statistisk analys. 

Period 2006–2010 2011–2015 2016–2019 

Pojkar (%) 23,1 12,1 7,3 

Flickor (%) 22,6 12,4 8,1 

Absolut ojämlikhet (differens) 0,5 -0,3 -0,8 

Relativ ojämlikhet (kvot) 1,0 1,0 0,9 

Intensivkonsumtion har ett brott i tidsserien 2011, därmed är prevalenserna innan och efter tidsbrottet inte 
jämförbara, däremot kan skillnader mellan grupper jämföras då förändringen i formuläret ej bör ha påverkat grupper 
på olika sätt, men de bör tolkas med viss försiktighet. 

Sett till hela perioden 2006–2019 var det få statistiskt säkerställda skillnader i 
alkoholkonsumtion utifrån kön, socioekonomisk situation och geografisk position 
bland elever i årskurs 9. Men alkoholdebut vid eller före 13-års ålder var något 
vanligare bland pojkar än flickor medan berusningsdebut vid eller före 13-års ålder 
var något vanligare i ”storstäder och storstadsnära kommuner” jämfört med 
”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner” (diagram 54). Inga förändringar 
av (relativ) ojämlikhet kunde säkerställas statistiskt under perioden 2006–2019. 
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Diagram 54. Andel (% med 95 % konfidensintervall) elever i årskurs 9 som uppger som 
uppger att de druckit sig berusade vid eller före 13 års ålder per kommungrupp, perioden 
2006–2019.  

 

Narkotika  
De grupper bland elever i årskurs 9 som hade högst prevalens inom respektive 
indikator för narkotikaanvändning under nuvarande strategiperiod, var elever med 
hög socioekonomisk situation när det gäller användning av narkotika någon gång 
(8,1 procent) och elever med låg socioekonomisk situation när det gäller 
användning mer än 20 gånger (1,7 procent). Vid en jämförelse av samtliga 
analyserade narkotikaindikatorer och ojämlikhetsgrunder under nuvarande 
strategiperiod, noterades den största absoluta ojämlikheten för användning av 
narkotika någon gång mellan ”storstäder och storstadsnära kommuner” och 
”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner” (2,8 procentenheter). 
Ojämlikheten var mindre jämfört med föregående period men lika stor som under 
perioden 2006–2010 (tabell 3). Den relativa ojämlikheten var däremot störst för 
användning av narkotika fler än 20 gånger mellan pojkar och flickor (1,6) och 
ojämlikheten var mindre jämfört med tidigare perioder (2,8 respektive 2,1). 
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Tabell 3. Absolut och relativ ojämlikhet mellan elever i årskurs 9 från A. storstäder och 
storstadsnära kommuner och C. mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner, avseende 
andelen som uppger att de använt narkotika någon gång, under handlingsplanperiod (2006–
2010) och strategiperioder (2011–2015, 2016–2020). Endast deskriptivt, ingen statistisk 
analys. 

Period 2006–2010 2011–2015 2016–2019 

Kommungrupp A (%) 8,6 9,4 7,9 

Kommungrupp C (%) 5,8 5,4 5,1 

Absolut ojämlikhet (differens) 2,8 4,0 2,8 

Relativ ojämlikhet (kvot) 1,5 1,7 1,5 

 

Sett till hela perioden 2006–2019 fanns det flera statistiskt signifikanta skillnader i 
narkotikaanvändning utifrån kön, socioekonomisk situation och geografisk position 
bland elever i årskurs 9. Användning av narkotika någon gång och narkotika fler än 
20 gånger var vanligare bland pojkar jämfört med flickor och bland elever i 
”storstäder och storstadsnära kommuner” jämfört med elever i ”mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner”. Användning av narkotika någon gång 
var vanligare bland elever med hög socioekonomisk situation jämfört med elever 
med låg socioekonomisk situation. Endast den (relativa) ojämlikheten mellan 
pojkar och flickor i användning av narkotika fler än 20 gånger förändrades 
(minskade) signifikant under perioden 2006–2019 (diagram 55). Andelen elever 
som använt narkotika fler än 20 gånger är låg vilket medför att förändringar över 
tid ska tolkas med försiktighet.  
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Diagram 55. Andel (% med 95 % konfidensintervall) pojkar och flickor i årskurs 9 som 
uppger att de använt narkotika fler än 20 gånger, perioden 2006–2019. 

 

Dopning 
Prevalensen av att någon gång ha använt anabola androgena steroider (AAS) bland 
elever i årskurs 9 var under nuvarande strategiperiod lika hög bland pojkar, elever 
med låg socioekonomisk situation och elever i mindre städer och 
landsbygdskommuner (1,0 procent). Den största absoluta ojämlikheten fanns 
mellan pojkar och flickor, där skillnaden under nuvarande strategiperiod (0,6 
procentenheter) var mindre jämfört med tidigare perioder (tabell 4). Även den 
relativa ojämlikheten var störst mellan pojkar och flickor, men den visade i stället 
att skillnaden var något mindre under nuvarande strategiperiod jämfört med 
föregående period men större än perioden 2006-2010. 

Tabell 4. Absolut och relativ ojämlikhet mellan pojkar och flickor i årskurs 9 avseende 
andelen som uppger att de använt anabola androgena steroider (AAS) någon gång, under 
handlingsplanperiod (2006–2010) och strategiperioder (2011–2015, 2016–2020). Endast 
deskriptivt, ingen statistisk analys. 

Period 2006–2010 2011–2015 2016–2019 

Pojkar (%) 1,9 1,7 1,0 

Flickor (%) 0,9 0,6 0,4 

Absolut ojämlikhet (differens) 1,0 1,1 0,6 

Relativ ojämlikhet (kvot) 2,1 2,8 2,5 

 
Sett till hela perioden 2006–2019 fanns det statistiskt säkerställda skillnader i 
dopningsanvändning utifrån kön och socioekonomisk situation men inte utifrån 
geografisk position. Användning av anabola androgena steroider (AAS) någon 
gång var vanligare bland pojkar jämfört med flickor och bland elever med låg 
socioekonomisk situation jämfört med hög socioekonomisk situation. Inga 
statistiskt säkerställda förändringar i (relativ) ojämlikhet kunde påvisas under 
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perioden 2006–2019. Antalet elever med erfarenhet av anabola androgena steroider 
(AAS) är låg vilket medför att förändringar över tid ska tolkas med försiktighet. 

Diagram 56. Andel (% med 95 % konfidensintervall) elever i årskurs 9 som uppger att de 
använt anabola androgena steroider (AAS) någon gång, grupperade i låg och hög 
socioekonomisk situation, perioden 2006–2019. 

Kvartil 1 avser elever i årskurs 9 från skolor med lägst andel (≤ 25 %) föräldrar med eftergymnasial utbildning och 
kvartil 4 elever i årskurs 9 från skolor med högst andel (≥ 75 %) föräldrar med eftergymnasial utbildning. 

Tobak 
De grupper som hade högst prevalens inom respektive indikator för 
tobaksanvändning under nuvarande strategiperiod var elever från låg 
socioekonomisk situation när det gäller elever som var 13 år eller yngre när de 
rökte första gången (13,7 procent). Daglig snusanvändning var högst för pojkar 
(6,2 procent) medan dagligrökning var högst för elever från låg socioekonomisk 
situation (5,4 procent). Vid en jämförelse av samtliga analyserade 
tobaksindikatorer och ojämlikhetsgrunder under nuvarande strategiperiod, 
noterades den största absoluta ojämlikheten för daglig snusanvändning mellan 
pojkar och flickor (5,7 procentenheter) vilket var mindre än under tidigare perioder 
(tabell 5). Den relativa ojämlikheten var också störst mellan pojkar och flickor 
(12,4) men var i stället högre under nuvarande period i jämförelse med tidigare 
perioder. 

Tabell 5. Absolut och relativ ojämlikhet mellan pojkar och flickor i årskurs 9 avseende 
andelen som uppger att de snusar dagligen eller nästan dagligen, under 
handlingsplanperiod (2006–2010) och strategiperioder (2011–2015, 2016–2020). Endast 
deskriptivt, ingen statistisk analys.  

Period 2006–2010 2011–2015 2016–2019 

Pojkar (%) 10,3 6,5 6,2 

Flickor (%) 1,3 0,7 0,5 

Absolut ojämlikhet (differens) 9,0 5,8 5,7 

Relativ ojämlikhet (kvot) 7,9 9,3 12,4 
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Sett till hela perioden 2006–2019 fanns det flera statistiskt signifikanta skillnader i 
tobaksanvändning utifrån kön, socioekonomisk situation och geografisk position 
bland elever i årskurs 9. Att ha rökt första gången vid eller före 13 års ålder var 
vanligare bland elever med låg socioekonomisk situation jämfört med elever med 
hög socioekonomisk situation. Daglig eller nästan daglig rökning av cigaretter var 
vanligare bland flickor jämfört med pojkar, bland elever med låg socioekonomisk 
situation jämfört med elever med hög socioekonomisk situation och bland elever 
från ”storstäder och storstadsnära kommuner” jämfört med ”mindre städer/tätorter 
och landsbygdskommuner”. Daglig eller nästan daglig användning av snus var 
vanligare bland pojkar jämfört med flickor, bland elever med låg socioekonomisk 
situation jämfört med elever med hög socioekonomisk situation och bland elever i 
”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner” jämfört med elever i ”storstäder 
och storstadsnära kommuner”. Endast den (relativa) ojämlikheten i dagligrökning 
mellan elever med låg socioekonomisk situation jämfört med hög socioekonomisk 
situation visade en statistiskt säkerställd förändring (liten ökning) under perioden 
2006–2019 (diagram 57). För daglig snusanvändning kunde inte trenden 
undersökas på grund av den låga prevalensen bland flickor. 

Diagram 57. Andel (% med 95 % konfidensintervall) elever i årskurs 9 som uppger att de 
röker dagligen, grupperade efter socioekonomisk situation, perioden 2006–2019. 

Kvartil 1 avser elever i årskurs 9 från skolor med lägst andel (≤ 25 %) föräldrar med eftergymnasial utbildning och 
kvartil 4 elever i årskurs 9 från skolor med högst andel (≥ 75 %) föräldrar med eftergymnasial utbildning. 

Elever med flera riskfaktorer 
Gruppen elever med flera riskfaktorer utifrån föräldrarnas utbildning, familjens 
ekonomi och elevens grad av skolk (cirka 2,5 procent av eleverna i årskurs 9) 
använde ANT i betydligt högre utsträckning än övriga elever under perioden 2016–
2019 (diagram 58, 59 och 62). Detta gällde för samtliga indikatorer som 
analyserades (intensivkonsumtion av alkohol, narkotika fler än 20 gånger och 
rökning dagligen eller nästan dagligen) och var statistiskt säkerställt. Inga 
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statistiskt säkerställda förändringar i (relativ) ojämlikhet kunde påvisas under 
perioden 2016–2019. Andelen elever med flera riskfaktorer är låg vilket medför att 
förändringar över tid ska tolkas med försiktighet. 

Den absoluta ojämlikheten mellan elever med flera riskfaktorer och övriga elever 
under nuvarande strategiperiod var 17,6 procentenheter för intensivkonsumtion av 
alkohol, 20,8 procentenheter för dagligrökning och 8,2 procentenheter för 
användning av narkotika fler än 20 gånger. Den relativa ojämlikheten under 
nuvarande strategiperiod var 3,4 för intensivkonsumtion, 7,0 för dagligrökning och 
7,9 för användning av narkotika fler än 20 gånger.  
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Diagram 58. Andel (% med 95 % konfidensintervall) elever i årskurs 9 som uppger att de 
intensivkonsumerar alkohol, för elever med flera riskfaktorer och övriga elever, perioden 
2016–2019.  

 

Diagram 59. Andel (% med 95 % konfidensintervall) elever i årskurs 9 grupperade efter 
flera riskfaktorer och övriga som uppger att de använt narkotika fler än 20 gånger, perioden 
2016–2019.  
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Diagram 60. Andel (% med 95 % konfidensintervall) elever i årskurs 9 grupperade efter 
flera riskfaktorer och övriga som uppger att de röker dagligen eller nästan dagligen, 
perioden 2016–2019.  
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Jämlikhet bland vuxna  
Alkohol 
Under nuvarande strategiperiod var andelen personer med riskkonsumtion högst 
bland bi- eller homosexuella (22,0 procent), incidensen för vård enligt 
alkoholindex var högst bland personer i social utsatthet (2585 per 100 000 
invånare) och dödlighet enligt alkoholindex var högst bland personer med 
förgymnasial utbildning (53 per 100 000 invånare). Vid en jämförelse av samtliga 
analyserade alkoholindikatorer och ojämlikhetsgrunder under nuvarande 
strategiperiod, fanns den största absoluta ojämlikheten i vård enligt alkoholindex 
mellan personer i social utsatthet och övriga befolkningen (2,17 procentenheter), 
och det gällde även den relativa ojämlikheten (6,3) (tabell 6). Den absoluta och 
relativa skillnaden var i stort oförändrad under nuvarande period jämfört med 
perioden 2006–2010. 

Tabell 6. Absolut och relativ ojämlikhet, avseende incidens av vård för explicita 
alkoholdiagnoser i sluten- och specialiserad öppenvård enligt alkoholindex bland personer 
25–64 år utifrån social utsatthet, under handlingsplanperiod (2006–2010) och 
strategiperioder (2011–2015, 2016–2020). Endast deskriptivt, ingen statistisk analys.  

  2006–2010 2011–2015 2016–2020 

Socialt utsatta (%) 2,60 2,85 2,58 

Övriga (%) 0,40 0,43 0,41 

Absolut ojämlikhet (differens) 2,20 2,42 2,17 

Relativ ojämlikhet (kvot) 6,5 6,6 6,3 

Sista strategiperioden baseras på data från 2016–2017. 

Sett till hela perioden 2006–2017/18 fanns det flera statistiskt signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Under perioden var riskkonsumtionen av alkohol 
högre bland män jämfört med kvinnor, personer med förgymnasial utbildning 
jämfört med eftergymnasial utbildning och bi- och homosexuella personer jämfört 
med heterosexuella personer. 

Vård för diagnoser enligt alkoholindex var högre bland män jämfört med kvinnor, 
personer med förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning, 
personer med låg inkomst jämfört med övriga (diagram 61) och personer i 
”storstäder och storstadsnära kommuner” jämfört med personer i ”mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner”. 

Dödligheten i alkoholindex var högre bland män jämfört med kvinnor, personer 
med förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning och personer i 
”storstäder och storstadsnära kommuner” jämfört med ”mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner”. 
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Diagram 61. Vårdade för explicita alkoholdiagnoser i sluten- och specialiserad öppenvård 
enligt alkoholindex. Antal vårdade per 100 000 invånare, 25–64 år, utifrån inkomst, perioden 
2006–2017. Åldersstandardiserade värden. 

 
Låg inkomst avser 1:a kvintilen av disponibel inkomst för individen inklusive kapitalvinst och kapital förlust.  

Den (relativa) ojämlikheten mellan grupperna i riskkonsumtion av alkohol 
förändrades inte statistiskt signifikant under perioden 2006–2018. Ojämlikheten 
mellan män och kvinnor för vård enligt alkoholindex förändrades inte på någon 
betydande nivå under perioden, däremot minskade ojämlikheten något mellan 
personer med förgymnasial och eftergymnasial utbildning och mellan personer från 
”storstäder och storstadsnära kommuner” och ”mindre städer och 
landsbygdskommuner”. Ojämlikheten i dödlighet för diagnoser enligt alkoholindex 
minskade också mellan män och kvinnor, medan den ökade mellan personer med 
förgymnasial och personer med eftergymnasial utbildning.  

Bland personer i social utsatthet utifrån utbildning, inkomst och sysselsättning var 
det drygt sex gånger vanligare att vårdas för diagnoser enligt alkoholindex jämfört 
med övriga personer i befolkningen under perioden 2006–2018 (diagram 62). Den 
(relativa) ojämlikheten i denna vård var statistiskt sett oförändrad under samma 
period. 
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Diagram 62: Vårdade för explicita alkoholdiagnoser i sluten- och specialiserad öppenvård 
enligt alkoholindex. Antal vårdade per 100 000 invånare, 25–64 år, utifrån social utsatthet, 
perioden 2006–2017. Åldersstandardiserade värden. 

 

Narkotika 
Under nuvarande strategperiod var andelen personer med cannabisanvändning 
under det senaste året högst bland bi- eller homosexuella personer (8,2 procent), 
incidensen för vård av explicit narkotikadiagnos i sluten- eller specialiserad 
öppenvård var högst bland personer i social utsatthet (2 995 per 100 000 invånare) 
och dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar var högst bland personer 
med förgymnasial utbildning (24 per 100 000 invånare). Vid en jämförelse av 
samtliga analyserade narkotikaindikatorer och ojämlikhetsgrunder under nuvarande 
strategiperiod, fanns den största absoluta ojämlikheten i för vård för explicit 
narkotikadiagnos mellan personer med social utsatthet och övriga personer i 
befolkningen (tabell 7). Den absoluta ojämlikheten var större under nuvarande 
strategiperiod jämfört med tidigare perioder, medan den relativa ojämlikheten var 
oförändrad jämfört med perioden 2006–2010 men minskat något jämfört med 
föregående strategiperiod. 
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Tabell 7. Absolut och relativ ojämlikhet, avseende vård för explicit narkotikadiagnos i 
sluten- eller specialiserad öppenvård i åldersgruppen 25–64 år utifrån social utsatthet, under 
handlingsplanperiod (2006–2010) och strategiperioder (2011–2015, 2016–2020). Endast 
deskriptivt, ingen statistisk analys. 

  2006–2010 2011–2015 2016–2020 

Socialt utsatta (%) 1,88 2,64 2,95 

Övriga (%) 0,14 0,19 0,22 

Absolut ojämlikhet (differens) 1,74 2,45 2,73 

Relativ ojämlikhet (kvot) 13,4 13,9 13,4 

Sista strategiperioden baseras på data från 2016 och 2017. 

Sett till hela perioden 2006–2017/18 fanns det fler statistiskt signifikanta skillnader 
mellan grupperna. Under perioden 2006–2018 var cannabisanvändningen de 
senaste 12 månaderna högre bland män jämfört med kvinnor, och bland bi- och 
homosexuella personer jämfört med heterosexuella personer. Prevalensen av 
cannabisanvändning var högre bland personer med eftergymnasial utbildning än 
bland personer med förgymnasial utbildning under samma period, men när hänsyn 
togs till åldersfördelningen var sambandet omvänt med högre användning bland 
personer med förgymnasial utbildning. 

Vård för explicita narkotikadiagnoser var högre bland män jämfört med kvinnor, 
personer med förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning, 
personer med låg inkomst jämfört med övriga och personer i storstadskommuner 
jämfört med kommuner i mindre städer. 

Dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar var högre bland män jämfört 
med kvinnor, personer med förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial 
utbildning (diagram 63) och personer i storstadskommuner jämfört med kommuner 
i mindre städer. 

  



 

 

104 

Diagram 63. Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Antal dödsfall per 100 000 
invånare, 25 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, perioden 2006–2018. 
Åldersstandardiserade värden. 

 

Den (relativa) ojämlikheten i cannabisanvändning de senaste 12 månaderna 
minskade marginellt mellan personer med förgymnasial och personer med 
eftergymnasial utbildning under perioden 2006–2018. Däremot förändrades inte 
skillnaden statistiskt signifikant utifrån sexuell läggning eller kön under samma 
period.  

Ojämlikheten minskade något i vård för narkotikarelaterade diagnoser mellan 
personer från ”storstäder och storstadsnära kommuner” och ”mindre städer/tätorter 
och landsbygdskommuner” under perioden 2006–2018. Däremot ökade skillnaden 
mellan personer med låg inkomst jämfört med övriga personer och marginellt 
mellan män och kvinnor men marginellt, medan skillnaden var oförändrad mellan 
personer med förgymnasial och eftergymnasial utbildning.  

Ojämlikheten i dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar minskade 
marginellt mellan personer från ”storstäder och storstadsnära kommuner” och 
”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner” under perioden 2006–2018. 
Däremot ökade skillnaden mellan personer med förgymnasial och eftergymnasial 
utbildning, medan den var oförändrad mellan män och kvinnor under samma 
period. 

Bland personer i social utsatthet utifrån utbildning, inkomst och sysselsättning var 
det nästan 16 gånger vanligare att vårdas för explicita narkotikadiagnoser jämfört 
med övriga personer under perioden 2006–2018 (diagram 64). Den (relativa) 
ojämlikheten i vård för narkotikarelaterade diagnoser mellan personer i social 
utsatthet och övriga personer i befolkningen visade ingen nämnvärd förändring 
under samma period. 
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Diagram 64. Vårdade för explicita narkotikadiagnoser i sluten- och specialiserad 
öppenvård. Antal vårdade per 100 000 invånare, 25-64 år, utifrån social utsatthet, perioden 
2006–2017. Åldersstandardiserade värden. 

 

Tobak 
Under nuvarande strategiperiod var andelen personer med dagligrökning högst i 
gruppen med förgymnasial utbildning (13,3 procent), och även incidensen för 
dödlighet i kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) var högst i gruppen med 
förgymnasial utbildning (285 per 100 000 invånare). Vid en jämförelse av samtliga 
analyserade tobaksindikatorer och ojämlikhetsgrunder under nuvarande 
strategiperiod, noterades den största absoluta ojämlikheten för dagligrökning 
mellan personer med förgymnasial utbildning och personer med eftergymnasial 
utbildning i (tabell 8). Den absoluta ojämlikheten var mindre under nuvarande 
strategiperiod jämfört med tidigare perioder, medan den relativa ojämlikheten var 
något större under nuvarande strategiperiod jämfört med tidigare perioder.  
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Tabell 8. Absolut och relativ ojämlikhet, avseende daglig tobaksrökning, utifrån 
utbildningsnivå, under handlingsplanperiod (2006–2010) och strategiperioder (2011–2015, 
2016–2020). Endast deskriptivt, ingen statistisk analys. 

  2006–2010 2011–2015 2016–2020 

Förgymnasial utbildning (%) 19,8 16,3 13,3 

Eftergymnasial utbildning (%) 7,7 5,7 4,4 

Absolut ojämlikhet (differens) 12,1 10,5 8,8 

Relativ ojämlikhet (kvot) 2,6 2,8 3,0 

Sista strategiperioden baseras på data från 2016 och 2018. 

Sett till hela perioden 2006–2017/18 fanns det fler statistiskt signifikanta skillnader 
mellan grupperna. Dagligrökning var högre bland kvinnor jämfört med män, 
personer med förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning 
(diagram 65) och bland bi- och homosexuella personer jämfört med heterosexuella 
personer under perioden 2016–2018. 

Incidensen av dödlighet i KOL var högre bland personer med förgymnasial 
utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning under 2006–2018. Den var även 
högre bland män jämfört med kvinnor och personer i storstadskommuner jämfört 
med kommuner i mindre städer, men här var skillnaderna mellan grupperna små.  

Daglig snusanvändning var högre bland män jämfört med kvinnor, personer med 
förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning och bland 
heterosexuella personer jämfört med bi- och homosexuella personer under perioden 
2006–2018. 
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Diagram 65: Andel (% med 95 % konfidensintervall) personer i åldern 25–84 år som 
uppger att de röker tobak dagligen, utifrån utbildningsnivå, perioden 2006–2018.  

 

Den (relativa) ojämlikheten i daglig tobaksrökning mellan personer med 
förgymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning ökade marginellt under 
perioden 2006–2018. Däremot var skillnaden oförändrad mellan män och kvinnor 
och mellan bi- eller homosexuella och heterosexuella under samma period. 
Ojämlikheten av dödlighet i KOL ökade marginellt under perioden mellan personer 
med förgymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning. Däremot minskade 
skillnaden marginellt mellan kommungrupper medan skillnaden mellan män och 
kvinnor kvarstod, men bytte riktning. När det gäller snusanvändning minskade 
ojämlikheten mellan män och kvinnor under perioden 2006–2018. 
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Diskussion  
I denna rapport har vi beskrivit utvecklingen för alkohol, narkotika, dopning och 
tobak i förhållande till målen i ANDT-strategin. I den mån det varit möjligt har 
även en samlad bedömning över tid för respektive substans och mål genomförts, 
vilket kompletterats med en samlad bedömning av utvecklingen under 
strategiperioden för respektive mål. Vi har också presenterat resultat om jämlikhet i 
hälsa inom ANDT-strategins mål 2, 3 och 5. 

Utvecklingen inom ANDT 
För ungdomar har utvecklingen av andelen skolever som debuterat tidigt med 
alkohol eller tobak minskat under 2012–2017. Med hänsyn till de senaste 
mättillfällena har denna trend avstannat hos både flickor och pojkar när det gäller 
alkohol, och hos pojkar när det gäller tobak. Även när det gäller andelen elever i 
årskurs 9 som druckit alkohol de senaste 12 månaderna eller som röker, har 
minskningen planat ut på senare år. För snusning går det att se en oförändrad nivå 
eller en ökning bland elever i årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Utifrån detta finns 
anledning att vara uppmärksam på den fortsatta utvecklingen. Både baserat på att 
trenderna har avstannat och att vi befinner oss på lägre nivåer jämfört med tidigare 
kan intensifierade insatser krävas för att utvecklingen ska fortsätta i riktning mot 
målet om ett minskat antal barn och unga som börjar använda tobak eller debuterar 
tidigt med alkohol. 

Det har inte skett några tydliga förändringar av andelen skolelever i årskurs 9 och 
gymnasiets år 2 som använt narkotika någon gång, bortsett från en ökning mellan 
2004 och 2010 bland pojkar i gymnasiet. Den upplevda risken att människor skadar 
sig själva, fysiskt eller på annat sätt, om de provar marijuana eller hasch 1–2 
gånger har minskat bland eleverna i båda årskurserna (6). Trenden är nedåtgående 
för gruppen som uppgett en stor risk, samtidigt som en ökande andel uppgett att 
risken är liten eller obefintlig. Även om riksuppfattningen för användning av 
cannabis har minskat över tid, återspeglas inte detta i andelen elever som svarat att 
de någon gång använt narkotika. Utvecklingen på detta område bör följas noggrant 
framöver och vi hänvisar i detta även till vår återrapportering av 
regeringsuppdraget om att föreslå åtgärder för att förebygga användning samt 
medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika (S2019/04314/FS (delvis)). 

Trots att indikatorerna om pris och försäljningsställen visar på minskad tillgång av 
tobak uppgav 2019 cirka en av tre elever som röker i årskurs 9 och i gymnasiets år 
2 att de vanligtvis köper sina cigaretter själva. Motsvarande för elever som uppgav 
att de snusar är drygt en av tre i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Indikatorn om 
anskaffning av tobak avser elever under 18 år.  

Den vuxna befolkningens totala konsumtion av alkohol mätt i liter ren alkohol per 
100 000 invånare 15 år och äldre är nu på samma nivå som i början av 2000-talet. 
Sett till en längre tidsperiod, ser vi en minskad nivå av riskkonsumtion av alkohol 
bland män i den vuxna befolkningen, medan kvinnors lägre nivå inte minskat under 
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samma period. Det bör uppmärksammas att riskkonsumtionen av alkohol har 
fördubblats under denna period i åldersgruppen 65–84 år, om än från en lägre nivå 
jämfört med övriga åldersgrupper. Ökningen kan dock vara påverkad av 
kohorteffekter (generationseffekter). När det sker en generationsväxling i en 
studerad åldersgrupp, kan till exempel en generation med en låg andel personer 
med riskkonsumtion ersättas av personer med andra dryckesmönster. Det har 
tidigare visats att kohorteffekter lett till en ökad andel personer som konsumerar 
alkohol i åldersgruppen 77 år och äldre (17). Förekomsten av alkoholberoende i 
åldersgruppen 17–84 år uppgick 2017 till 4,8 procent bland män och 3,1 procent 
bland kvinnor. I absoluta tal innebär detta att cirka 310 000 personer lever med 
alkoholberoende (8).  

Andelen personer i åldern 16–84 år som använt cannabis har ökat under 2004–
2018. Likaså har användningen av annan narkotika än cannabis ökat. Med hänsyn 
till beslagsstatistikens utveckling bedöms att kokain och narkotikaklassade 
läkemedel blivit vanligare under senaste 10-årsperioden. Antalet skadade (vårdade) 
med explicit narkotikadiagnos och antalet avlidna till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar har utifrån inkluderade indikatorer ökat från mitten av 
2000–talet till 2018. Även här är förekomsten av narkotikarelaterad sjuklighet och 
dödlighet högre bland män än bland kvinnor. Utvecklingen vad gäller specifikt 
läkemedels- och narkotikaförgiftningar ska dock tolkas med försiktighet eftersom 
den delvis kan förklaras av metodförändringar som fler och förbättrade 
rättsmedicinska analyser samt hur dödsorsaksintyg registreras och kodas. Man 
upptäcker fler narkotiska substanser idag än tidigare. 

Uppdraget att bedöma utvecklingen 
Denna rapportering är en del av regeringsuppdraget att stödja genomförandet av 
ANDT-strategin men den svarar även mot förordning (2013:1020) om att 
myndigheten ska följa hälsoläget i befolkningen. Det är tredje gången som 
myndigheten genomför rapporteringen och inför i år har ambitionen också varit att 
komplettera med fler indikatorer för mål 4 om ”Kvinnor och män samt flickor och 
pojkar med missbruk och beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha 
ökad tillgång till vård och stöd av god kvalitet”. Rapporteringen är resurskrävande 
vilket ska ställas i relation till nyttan för regeringskansliet och andra målgrupper. 
Det innebär att en översyn bör göras när det gäller optimalt antal indikatorer som 
samtidigt kan analyseras ur ett jämlikhetsperspektiv. Översynen bör även beakta 
rapporteringen av insatsindikatorer (process eller struktur) i förhållande till 
prioriterad verksamhet enligt en ny strategi på området ANDT. 

Bland resultaten i rapporten finns att andelen elever som druckit alkohol de senaste 
12 månaderna har minskat både bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 under 
2007–2019, och att andelen elever som rökt under de senaste 12 månaderna, och 
fortfarande röker, också minskade under samma tidsperiod.  Vidare rapporteras 
exempelvis att drygt fyra av tio elever i årkurs 9 2019 uppgav att de druckit alkohol 
under de senaste 12 månaderna eller drygt en av tio att de rökt under de senaste 12 
månaderna och som fortfarande röker. Strategins målsättningar visar på riktning 
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men är inte preciserad med målnivåer. Det kan finnas anledning att utreda 
möjligheten att konstruera mätbara mål för nationell nivå som i ett nästa steg 
anpassas till regional och lokal nivå. Utredningen bör också beakta målsättningar 
kopplade till jämlikhet i hälsa. 

ANDT-strategins mål 4 inkluderar ett flertal teman kopplade till vård och omsorg. 
Dels handlar det om tillgänglighet till en vård som ska vara av god kvalité och utgå 
från individens förutsättningar och behov. Om vi ser till de indikatorer som 
presenteras i Öppna jämförelser, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende, Vård och omsorg till personer med en riskfylld 
konsumtion eller beroende av olika substanser samt statistikdatabasen för Vuxna 
med missbruk och beroende finns ett 50-tal indikatorer att välja bland. Dessa 
indikatorer bör i samverkan utvärderas av myndigheter med uppdrag kopplade till 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och annat stöd i förhållande till en framtida 
strategi på ANDT-området. 

Utvecklingen av jämlikhet  
Summering barn och unga 
Skillnaderna i ANDT-användning bland elever i årskurs 9 var mindre än 
skillnaderna i den vuxna befolkningen under perioden 2006–2019. Generellt fanns 
dock samma mönster gällande kön och socioekonomi, med högre prevalenser 
bland pojkar jämfört med flickor och elever från låg jämfört med hög 
socioekonomisk situation under perioden. Vad gäller kön är ett undantag från 
mönstret dagligrökning, vilket precis som bland vuxna var vanligare bland flickor 
jämfört med pojkar. Vidare var andelen elever som hade provat narkotika någon 
gång högre bland elever från hög jämfört med elever från låg socioekonomisk 
situation. Sett till geografisk position visade resultaten i flera fall högre användning 
av ANT i ”storstäder och storstadsnära kommuner” jämfört med ”mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner”. De största ojämlikheterna inom ANT 
fanns mellan elever med flera riskfaktorer och övriga elever.  

Ojämlikheten har generellt varit mer uttalad för narkotika, dopning och tobak än 
för alkohol. Utvecklingen av (den relativa) ojämlikheten utifrån kön, 
socioekonomisk situation och geografisk position har i stort varit oförändrad under 
perioden 2006–2019. De statistiskt säkerställda förändringarna var att skillnaden 
mellan pojkar och flickor i narkotikaanvändning fler än 20 gånger har minskat, 
medan skillnaden mellan elever med låg och hög socioekonomisk situation i daglig 
eller nästan daglig rökning har ökat. 

Under nuvarande strategiperiod har den absoluta ojämlikheten (differensen) mellan 
elever överlag varit något mindre utifrån kön och geografisk position. men varierat 
eller varit något större utifrån socioekonomisk situation jämfört med föregående 
perioder (2006–2010, 2011–2015). Den absoluta ojämlikheten är i de flesta fall 
liten. De indikatorer som visade störst minskning var daglig snusanvändning och 
kön samt rökning vid eller före 13 års ålder och socioekonomisk situation. 
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Periodjämförelsen har inte analyserats statistiskt och ingen hänsyn har därmed 
tagits till osäkerheter i data. 

Summering vuxna  
Risken för ANDT-relaterad ohälsa under perioden 2006–2018 har generellt varit 
högre bland män jämfört med kvinnor, bland personer med låg jämfört med hög 
socioekonomi och i gruppen bi- eller homosexuella jämfört med heterosexuella 
(användning). Även personer i social utsatthet hade högre risk för ANDT-
relaterade skador jämfört med övriga personer för de undersökta indikatorerna. 

Den största ojämlikheten fanns för narkotika, där vård för explicita 
narkotikadiagnoser var drygt 11 gånger högre bland personer med förgymnasial 
utbildning jämfört med personer med eftergymnasial utbildning, och drygt 16 
gånger högre bland personer som klassificerades som socialt utsatta jämfört med 
övriga i populationen. Ojämlikheten var även betydande för vård för 
alkoholrelaterade diagnoser, där vård var drygt 3 gånger högre bland personer med 
förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning, och drygt 6 gånger 
högre bland personer som klassificerades som socialt utsatta jämfört med övriga i 
populationen. Även alkohol- och narkotikarelaterad dödlighet var drygt 3 gånger 
högre bland personer med förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial 
utbildning. 

När det gällde användning var dagligrökning mest ojämlikt mellan 
utbildningsgrupper med högre andel bland personer med förgymnasial jämfört med 
eftergymnasial utbildning, medan snus var mest ojämlikt mellan kön, med högre 
andel bland män. Även när det gällde riskkonsumtion av alkohol fanns den största 
ojämlikheten utifrån kön, med högre andel bland män. När det gäller sexuell 
läggning fanns den största ojämlikheten för cannabisanvändning som var vanligare 
i gruppen bi- eller homosexuella jämfört med gruppen heterosexuella.  

Under perioden 2006–2018 har (den relativa) ojämlikheten mellan män och 
kvinnor minskat något eller varit oförändrad för samtliga indikatorer utom vård för 
explicit narkotikadiagnos där skillnaden ökat marginellt. Under samma period 
ökade skillnaden mellan grupper med förgymnasial och eftergymnasial 
utbildningsnivå avseende dödlighet i explicita diagnoser för alkohol, narkotika och 
läkemedelsförgiftningar och tobak (KOL) samt daglig tobaksrökning. Däremot 
minskade skillnaden något utifrån utbildning för cannabisanvändning senaste 12 
månaderna och vård för explicita alkoholdiagnoser. Ojämlikheten mellan 
inkomstgrupper ökade under samma period för vård för explicit alkoholdiagnos 
enligt alkoholindex eller explicit narkotikadiagnos, medan de betydande 
skillnaderna mellan gruppen socialt utsatta och övriga inte visade på några större 
förändringar. Skillnaderna utifrån geografisk position i risk för ANDT-relaterad 
ohälsa var överlag små och den (relativa) ojämlikheten minskade dessutom i flera 
fall något mellan ”storstäder och storstadsnära kommuner” och ”mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner” under perioden 2006–2018. Trenden för 
(relativ) ojämlikhet utifrån sexuell läggning har inte förändrats under perioden, 
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men bör tolkas med försiktighet på grund av att bi- eller homosexuella utgörs av en 
liten grupp. 

Urvalsundersökningar och registerstudier  
Utveckling av ojämlikhet i ANDT-relaterad ohälsa baseras på självskattade 
indikatorer för användning av ANDT från urvalsundersökningar och indikatorer på 
vård och dödsfall från registerdata. Generellt visar registerdata betydligt större gap 
mellan olika ojämlikhetsgrunder än data från urvalsundersökningarna, framför allt 
för grupper av socioekonomisk situation. Exempelvis är riskonsumtion av alkohol 
under perioden knappt högre i gruppen med förgymnasial utbildning i jämförelse 
med eftergymnasial utbildning, medan risken för både vård och dödlighet i 
explicita alkoholdiagnoser är drygt tre gånger högre bland personer i gruppen med 
förgymnasial utbildning.  

Detta kan ha flera förklaringar, exempelvis har bortfallet i urvalsundersökningen 
HLV succesivt ökat sedan 2004 till en svarsfrekvens på 42,1 procent 2018. Vissa 
grupper i befolkningen, exempelvis socialt och ekonomiskt utsatta grupper svarar 
ofta i lägre utsträckning på urvalsundersökningar än genomsnittet. Det kan bidra 
till att resultatet av enkätundersökningar inte blir representativt för dessa grupper. 
Det kan även vara svårt att nå de mest utsatta grupperna i befolkningen med 
enkätundersökningar, vilket bidrar till att analyser av livsvillkor och hälsa som 
grundas på urvalsundersökningar kan leda till en underskattning av problem. Under 
dessa förutsättningar kan vi anta att ojämlikheten som bedöms utifrån 
urvalsundersökningar i denna rapport kan vara underskattad. En annan förklaring 
till skillnader i ojämlikhet mellan konsumtionsdata och vård respektive dödlighet 
kan vara kopplade till skillnader mellan grupperna i andra livsvillkor, 
levnadsförhållanden och levnadsvanor. Det kan exempelvis handla om att 
skillnader mellan grupper i mellanliggande faktorer som socialt stöd, 
vårdkonsumtion, civilstånd och yrke bidrar till att påverka sambandet mellan 
användning i ANDT och utfallen vård och dödlighet. Andra eventuella förklaringar 
handlar om att vård och framför allt dödlighet till följd av användning inträffar 
först efter flera år. Det relativt större gapet i vård och dödlighet skulle därmed 
kunna förklaras av att ojämlikheten i användning var större längre tillbaka i tiden, 
med andra ord, en kohorteffekt (generationseffekt) av skillnaden mellan grupper i 
befolkningen. Det finns också brister i registerdata som kan påverka skillnader, 
exempelvis missklassificering av diagnoser, medan utveckling över tid kan 
påverkas av förbättrad diagnostisering.  

Absolut och relativ ojämlikhet  
I rapporten jämförs ojämlikheten mellan strategiperioder i både absoluta och 
relativa termer. Dessa två metoder leder i vissa fall till något olika bilder av 
utvecklingen. Framför allt finns en diskrepans när förändringen i ANDT-relaterad 
ohälsa förändrats i samma riktning i båda grupper. Ett sådant exempel är utbildning 
och dagligrökning bland vuxna, där den absoluta ojämlikheten var mindre under 
nuvarande period (8,8 procentenheter) jämfört med perioden 2006–2010 (12,1 
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procentenheter) medan den relativa ojämlikheten var större under nuvarande period 
jämfört med perioden 2006–2010 (3,3 respektive 2,5). Vad man kan konstatera 
utifrån detta är att prevalensen av dagligrökning minskat i båda grupper vilket leder 
till en minskning i absoluta tal, men att denna minskning var relativt större i 
gruppen med eftergymnasial utbildning jämfört med i gruppen med förgymnasial 
utbildning. Båda metoderna gestaltar därmed utveckling men på olika sätt. 
Fördelen med absoluta mått är att man får en känsla för storleksordningen, medan 
den relativa ojämlikheten kan vara hög trots att förekomsten av ohälsa är låg. 
Relativa mått ger däremot en bild av om förändringshastigheten skiljer sig åt 
mellan de jämförda grupperna. Det finns ibland även en diskrepans mellan den 
relativa periodjämförelsen och trendanalysen. Det beror främst på att ingen hänsyn 
tagits till åldersfördelning vid periodjämförelsen som inte heller har prövats 
statistiskt. Det ska även uppmärksammas att nuvarande strategiperiod har färre 
datapunkter än tidigare perioder, vilket kan betyda att kommande år kan påverka 
prevalenser och incidenser för perioden uppåt eller nedåt. 

Urval av indikatorer – inte en hel bild men en indikation  
I jämlikhetsanalysen ingår ett begränsat urval av indikatorer för mål 2, 3 och 5. 
Detta påverkar de slutsatser vi kan dra om utvecklingen av ojämlikhet. De utvalda 
indikatorerna ger inte en entydig bild om utvecklingen i jämlikhet och ANDT-
relaterad ohälsa, utan visar att det finns variationer avseende ojämlikhetsgrunder, 
substanser och indikatorer. Den stora bilden är dock att den relativa ojämlikheten 
tycks kvarstå under perioden och att de minskningar som skett i de flesta fall varit 
marginella, framförallt inom sjuklighetför alkohol och narkotika. När det gäller 
tobak finns ingen indikator för sjuklighet utan endast indikatorn dödlighet i KOL 
inkluderades, vilket ger en mycket begränsad bild av utvecklingen. För dopning 
saknas halt indikatorer som möjliggör trendanalyser för vuxna. Indikatorer för barn 
och unga har begränsats till elever i årskurs 9 och vi vet därför inte om 
ojämlikheten ökar med ålder bland ungdomar.  

Ojämlikhetsgrunder  
Även ojämlikhetsgrunderna påverkar tolkningen av resultatet. I denna rapport ingår 
kön, socioekonomi, kommungrupper och sexuell läggning. Det finns flera grunder 
som inte ingår i denna rapport, exempelvis födelseland. För barn och unga 
saknades individdata för socioekonomi och en s.k. proxyvariabel användes baserat 
på andel högutbildade föräldrar på skolan. Därmed bör socioekonomi tolkas utifrån 
denna kontext. Rapporteringen begränsas även av att samtliga ojämlikhetsgrunder 
inte kunnat appliceras på samtliga utfall.  

Ett försök till att utkristallisera en grupp med flera riskfaktorer har gjorts för barn 
och unga och för vuxna. Denna utsatta grupp utgår ifrån låg utbildning (föräldrars 
till elever i årskurs 9) eller låg inkomst (upplevd ekonomisk situation för elever i 
årskurs 9) och huvudsaklig inkomstkälla (sjuk eller arbetslös eller förtidspensionär 
eller ekonomiskt bistånd eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd) för vuxna samt 
skolgång (skolk minst 2–3 gånger i månaden för elever i årskurs 9). Det finns andra 
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grunder som skulle kunna ingå för att definiera de mest sårbara grupperna i 
befolkningen. Den nuvarande analysen bör tolkas med viss försiktighet och 
vetskapen om vilka antaganden som ligger till grund för utsatthet i just denna 
analys. Utöver detta utgör gruppen med flera riskfaktorer i detta fall endast en 
mindre del av de studerade befolkningarna (2,5 procent för barn och unga och 10 
procent för vuxna). Vi fann dock en betydande överrisk bland personer som 
uppfyllde antagandet i jämförelse med övriga befolkningen. Risken var även större 
än för enskilda grupper, exempelvis låg utbildning eller inkomst. Exempelvis var 
förekomsten av vård för explicita narkotikadiagnoser 16 gånger högre bland 
personer i social utsatthet än bland personer i övriga befolkningen, medan den var 
10 gånger högre bland personer med förgymnasial utbildning jämfört med 
eftergymnasial utbildning. Mönstret var liknande för ungdomar och vuxna. 

Slutsatser 
Sammantaget bedömer Folkhälsomyndigheten att utvecklingen med hänsyn till 
tillgång, ungas debut och skadligt bruk går i linje med ANDT-strategins mål inom 
alkohol- och tobaksområdet men i motsatt riktning inom narkotikaområdet. Vidare 
är vår samlade bedömning att utvecklingen inte går i linje med målet om minskat 
antal skadade på grund av eget alkoholbruk och narkotikabruk samt dödlighet på 
grund av eget narkotikabruk och tobaksbruk. Däremot går vissa indikatorer för 
dödlighet på grund av alkoholbruk i linje med målet medan andra indikatorer går i 
motsatt riktning.  

Analysen av jämlikhet utifrån kön, socioekonomisk situation, geografisk position 
och sexuell läggning visar att det finns betydande skillnader i ANDT-relaterad 
ohälsa mellan grupper i befolkningen. Skillnaden är mer uttalad bland vuxna än 
bland barn och unga (elever i årskurs 9). För många grupper och indikatorer för 
bruk och skador kvarstår eller ökar ojämlikheten under perioden 2006–2018/19. 
Socioekonomi är oftare förknippat med en statistiskt säkerställd ökning i 
ojämlikhet än övriga indelningsgrunder.  

Utifrån jämlikhetsanalysen kan vi konstatera att det behövs ytterligare arbete på 
olika nivåer för att minska skillnader mellan grupper i ANDT-relaterad ohälsa om 
vi ska uppnå det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Detta kräver insatser och 
uppföljning i enlighet med det folkhälsopolitiska ramverket och dess åtta 
målområden. 
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Bilaga 1. Förändringar under 
strategiperioden  
För att åskådliggöra utvecklingen med hänsyn till strategiperioden 2016–2020 
presenteras data för år 2015 respektive senaste års tillgängliga data via en tabell. 
Observera därmed att tabellen endast visar ett första (basår) respektive ett sista 
värde och därmed inte hur nivåerna kan ha fluktuerat över tid.  


Mål 1  
 


Indikatorer inom mål 1 för 
alkohol 


2015 2017 2018 2019 


Antal systembolagsbutiker per 
10 000 invånare, 15 år och äldre 


0,54 
  


0,52 


Antal ombud för systembolaget 
per 10 000 invånare, 15 år och 
äldre 


0,64 
  


0,54 


Antal anmälda 
detaljhandelsställen för folköl 
per 10 000 invånare, 15 år och 
äldre 


8,1 
 


7,6 
 


Antal stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten och slutna sällskap 
för servering  


14584 
  


15709 


Antal stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten och slutna sällskap 
för servering av spritdrycker, vin 
och starköl per 10 000 invånare 
15 år och äldre 


17,9 
  


18,5 


Antal timmar per vecka som 
Systembolaget har öppet 


56 
  


56 


Antal serveringar med 
stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten med 
stängningstid efter kl. 01:00 per 
10 000 invånare 15 år och äldre 


3,4 
  


3,2 


Antal serveringar med 
stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten med 
stängningstid efter kl. 01:00 


2785 
  


2683 


Reala detaljhandelspriser på 
spritdrycker hos Systembolaget 
per år, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2019 (= 100) 


103 
  


100 


Reala detaljhandelspriser på vin 
hos Systembolaget per år, 
justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 


99 
  


100 







uttryckt i index med valt basår 
2019 (= 100) 


Reala detaljhandelspriser på 
starköl hos Systembolaget per 
år, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2019 (= 100) 


104 
  


100 


Reala detaljhandelspriser på 
folköl i livsmedelsbutiker per år, 
justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2019 (= 100) 


101 
  


100 


Priser på spritdrycker på 
serveringsställen med 
serveringstillstånd per år, 
justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


79 
 


100 
 


Priser på vin på serveringsställen 
med serveringstillstånd per år, 
justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


88 
 


100 
 


Priser på starköl på 
serveringsställen med 
serveringstillstånd per år, 
justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


96 
 


100 
 


Andel personer under 25 år som 
vid provköp av alkoholdrycker 
tillfrågas om legitimation i 
Systembolagets butiker 


96 
 


96 
 


Anskaffningskälla av alkohol i 
form av folköl via butik, vid 
senaste konsumtionstillfället, 
bland de elever i årskurs 9 som 
druckit alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


8 
  


6 


Anskaffningskälla av alkohol från 
systembolaget, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i årskurs 9 som druckit 
alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


40 
  


37 


Anskaffningskälla av alkohol från 
person som säljer insmugglat, 
vid senaste konsumtionstillfället, 
bland de elever i årskurs 9 som 
druckit alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


24 
  


27 


Anskaffningskälla av alkohol från 
person som tillverkar alkohol, 
vid senaste konsumtionstillfället, 
bland de elever i årskurs 9 som 


4 
  


3 







druckit alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


Anskaffningskälla av alkohol via 
internet, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i årskurs 9 som druckit 
alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


0,4 
  


2,1 


Anskaffningskälla av alkohol i 
form av införd från utlandet av 
t.ex. föräldrarna eller annan 
vuxen, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i årskurs 9 som druckit 
alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


6 
  


7 


Anskaffningskälla av alkohol i 
form av införd från utlandet av 
mig själv, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i årskurs 9 som druckit 
alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


1 
  


2 


Anskaffningskälla av alkohol från 
restaurang, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i årskurs 9 som druckit 
alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


2 
  


3 


Anskaffningskälla av alkohol, vet 
ej varifrån, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i årskurs 9 som druckit 
alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


28 
  


28 


Anskaffningskälla av alkohol i 
form av folköl via butik, vid 
senaste konsumtionstillfället, 
bland de elever i gymnasiet år 2 
som druckit alkohol de senaste 
12 månaderna utryckt i procent 


10 
  


11 


Anskaffningskälla av alkohol från 
systembolaget, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i årskurs 9 som druckit 
alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


60 
  


57 


Anskaffningskälla av alkohol från 
person som säljer insmugglat, 
vid senaste konsumtionstillfället, 
bland de elever i gymnasiet år 2 
som druckit alkohol de senaste 
12 månaderna utryckt i procent 


18 
  


19 


Anskaffningskälla av alkohol från 
person som tillverkar alkohol, 
vid senaste konsumtionstillfället, 
bland de elever i gymnasiet år 2 
som druckit alkohol de senaste 
12 månaderna utryckt i procent 


3 
  


2 







Anskaffningskälla av alkohol via 
internet, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i gymnasiet år 2 som 
druckit alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


0,1 
  


0,5 


Anskaffningskälla av alkohol i 
form av införd från utlandet av 
t.ex. föräldrarna eller annan 
vuxen, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i gymnasiet år 2 som 
druckit alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


7 
  


5 


Anskaffningskälla av alkohol i 
form av införd från utlandet av 
mig själv, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i gymnasiet år 2 som 
druckit alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


5 
  


4 


Anskaffningskälla av alkohol från 
restaurang, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i gymnasiet år 2 som 
druckit alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


13 
  


14 


Anskaffningskälla av alkohol, vet 
ej varifrån, vid senaste 
konsumtionstillfället, bland de 
elever i gymnasiet år 2 som 
druckit alkohol de senaste 12 
månaderna utryckt i procent 


10 
  


12 


Indikatorer inom mål 1 för 
narkotika 


2015 2017 2018 2019 


Reala priser på amfetamin på 
användarnivå, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


109 
 


100 
 


Reala priser på ecstasy på 
användarnivå, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


78 
 


100 
 


Reala priser på hasch på 
användarnivå, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


104 
 


100 
 


Reala priser på heroin, brunt på 
användarnivå, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


146 
 


100 
 


Reala priser på heroin, vitt på 
användarnivå, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


132 
 


100 
 







Reala priser på kokain på 
användarnivå, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


104 
 


100 
 


Reala priser på marijuana på 
användarnivå, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2018 (= 100) 


104 
 


100 
 


Antal beslag av tull och polis av 
cannabis, per 100 000 invånare 


188 220 
  


Antal beslag av tull och polis av 
amfetamin (inkl. 
metamfetamin), per 100 000 
invånare 


55 57 
  


Antal beslag av tull och polis av 
kokain, per 100 000 invånare 


21 38 
  


Antal beslag av tull och polis av 
heroin, per 100 000 invånare 


5 7 
  


Antal beslag av tull och polis av 
narkotikaklassade läkemedel, 
per 100 000 invånare 


99 125 
  


Andel elever i årskurs 9 som 
blivit erbjudna att prova eller 
köpa narkotika 


23 
  


25 


Andel elever i gymnasiets år 2 
som blivit erbjudna att prova 
eller köpa narkotika 


35 
  


35 


Indikatorer inom mål 1 för 
dopning 


2015 2017 2018 2019 


Antal beslag av tull och polis av 
dopningspreparat 


1766 1733 
  


Indikatorer inom mål 1 för 
tobak 


2015 2017 2018 2019 


Antal anmälda försäljningsställen 
av tobak per 10 000 invånare, 
15 år och äldre 


13 
 


12 
 


Reala priser på cigaretter inom 
detaljhandeln, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2019 (= 100) 


98 
  


100 


Reala priser på snus inom 
detaljhandeln, justerade för 
konsumentprisindex (KPI) och 
uttryckt i index med valt basår 
2019 (= 100) 


99 
  


100 


Andel elever i årskurs 9 som 
röker och köper sina cigaretter 
själva 


30 
  


29 


Andel elever under 18 år i 
gymnasiets år 2 som röker och 
köper sina cigaretter själva 


39 
  


31 







Andel elever i årskurs 9 som 
snusar och uppger att de 
vanligtvis köper snus själva 


38 
  


37 


Andel elever under 18 år i 
gymnasiets år 2 som snusar och 
uppger att de vanligtvis köper 
snus själva 


48 
  


37 


Mål 2  
 


 
 
 


 
 
 


Indikatorer inom mål 2 för alkohol 2015 2019 


Andel flickor i årskurs 9 som uppger att de druckit alkohol 
under de senaste 12 månaderna 


44 46 


Andel pojkar i årskurs 9 som uppger att de druckit alkohol 
under de senaste 12 månaderna 


40 38 


Andel flickor i gymnasiets år 2 som uppger att de druckit 
alkohol under de senaste 12 månaderna 


76 71 


Andel pojkar i gymnasiets år 2 som uppger att de druckit 
alkohol under de senaste 12 månaderna 


73 67 


Andel flickor i årskurs 9 som uppger att de druckit minst 
ett glas alkohol vid 13 års eller yngre 


15 12 


Andel pojkar i årskurs 9 som uppger att de druckit minst 
ett glas alkohol vid 13 års eller yngre 


16 13 


Andel flickor i årskurs 9 som uppger att de druckit sig 
berusade vid 13 års eller yngre 


5,7 5,7 


Andel pojkar i årskurs 9 som uppger att de druckit sig 
berusade vid 13 års eller yngre 


5,4 4,2 


 
Indikatorer inom mål 2 för narkotika 
 


 
2015 


 


 
2019 


 


Andel flickor i årskurs 9 som uppger att de använt 
narkotika någon gång 


4,6 5,6 


Andel pojkar i årskurs 9 som uppger att de använt 
narkotika någon gång 


7,7 8,5 


Andel flickor i gymnasiets år 2 som uppger att de använt 
narkotika någon gång 


13,6 12,6 


Andel pojkar i gymnasiets år 2 som uppger att de använt 
narkotika någon gång 


16,9 19,2 


Indikator inom mål 2 för dopning 2015 2019 


Andel flickor i årskurs 9 som uppger att de använt anabola 
androgena steroider någon gång 


0,3 0,4 


Andel pojkar i årskurs 9 som uppger att de använt anabola 
androgena steroider någon gång 


1,3 1,3 


Andel flickor i gymnasiets år 2 som uppger att de använt 
anabola androgena steroider någon gång 


0,2 0,2 


Andel pojkar i gymnasiets år 2 som uppger att de använt 
anabola androgena steroider någon gång 


1 0,8 







Indikator inom mål 2 för tobak 2015 2019 


Andel flickor i årskurs 9 som uppger att de rökt under de 
senaste 12 månaderna och fortfarande röker 


14 12 


Andel pojkar i årskurs 9 som uppger att de rökt under de 
senaste 12 månaderna och fortfarande röker 


10 8 


Andel flickor i gymnasiets år 2 som uppger att de rökt 
under de senaste 12 månaderna och fortfarande röker 


27 21 


Andel pojkar i gymnasiets år 2 som uppger att de rökt 
under de senaste 12 månaderna och fortfarande röker 


25 20 


Andel flickor i årskurs 9 som uppger att de snusat under de 
senaste 12 månaderna och fortfarande snusar 


1,5 3,2 


Andel pojkar i årskurs 9 som uppger att de snusat under 
de senaste 12 månaderna och fortfarande snusar 


9,8 13 


Andel flickor i gymnasiets år 2 som uppger att de snusat 
under de senaste 12 månaderna och fortfarande snusar 


3,8 9,9 


Andel pojkar i gymnasiets år 2 som uppger att de snusat 
under de senaste 12 månaderna och fortfarande snusar 


23 22 


Andel flickor i årskurs 9 som uppger att de rökt en cigarett 
och/eller snusat vid 13 års ålder eller tidigare 


16 10 


Andel pojkar i årskurs 9 som uppger att de rökt en cigarett 
och/eller snusat vid 13 års ålder eller tidigare 


17 12 


Mål 3 
 


 
 
 


 
 
 


 


Indikatorer inom mål 3 för alkohol 2015 2018 2019 


Total alkoholanskaffning, liter alkohol (100 %) 
per person 15 år och äldre 


9,1 8,8 
 


Oregistrerad alkoholanskaffning, liter alkohol 
(100 %) per person 15 år och äldre 


2,0 1,6 
 


Registrerad alkoholförsäljning, liter alkohol 
(100 %) per person 15 år och äldre 


7,1 7,2 
 


Registrerad alkoholförsäljning av spritdrycker 
från systembolaget, liter alkohol (100 %) per 
person 15 år och äldre 


0,87 0,88 
 


Registrerad alkoholförsäljning av spritdrycker 
på serveringsställen, liter alkohol (100 %) per 
person 15 år och äldre 


0,13 0,13 
 


Registrerad alkoholförsäljning av vin från 
systembolaget, liter alkohol (100 %) per 
person 15 år och äldre 


3,22 3,21 
 


Registrerad alkoholförsäljning av vin på 
serveringsställen, liter alkohol (100 %) per 
person 15 år och äldre 


0,27 0,28 
 







Registrerad alkoholförsäljning av starköl från 
systembolaget, liter alkohol (100 %) per 
person 15 år och äldre 


1,6 1,7 
 


Registrerad alkoholförsäljning av starköl på 
serveringsställen, liter alkohol (100 %) per 
person 15 år och äldre 


0,55 0,56 
 


Andel kvinnor i befolkningen (16–84 år) med 
riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C 
(Alcohol Use Disorders Identification Test) 


12 13 
 


Andel män i befolkningen (16–84 år) med 
riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C 
(Alcohol Use Disorders Identification Test) 


18 20 
 


Andel flickor i årskurs 9 med riskkonsumtion av 
alkohol 


9 
 


8 


Andel pojkar i årskurs 9 med riskkonsumtion av 
alkohol 


10 
 


8 


Andel flickor i gymnasiets år 2 med 
riskkonsumtion av alkohol 


26 
 


19 


Andel pojkar i gymnasiets år 2 med 
riskkonsumtion av alkohol 


29 
 


23 


Andel kvinnor i befolkningen (17–84 år) med 
intensivkonsumtion av alkohol 


17 19 
 


Andel män i befolkningen (17–84 år) med 
intensivkonsumtion av alkohol 


35 36 
 


Andel flickor i årskurs 9 med 
intensivkonsumtion av alkohol 


8 
 


8 


Andel pojkar i årskurs 9 med 
intensivkonsumtion av alkohol 


9 
 


7 


Andel flickor i gymnasiets år 2 med 
intensivkonsumtion av alkohol 


25 
 


17 


Andel pojkar i gymnasiets år 2 med 
intensivkonsumtion av alkohol 


27 
 


22 


Andel kvinnor i befolkningen (17–84 år) med 
högkonsumtion av alkohol 


10 9 
 


Andel män i befolkningen (17–84 år) med 
högkonsumtion av alkohol 


13 13 
 


Indikatorer inom mål 3 för narkotika 2015 2018 2019 


Andel kvinnor i befolkningen (16–84 år) som 
använt cannabis under de senaste 12 
månaderna 


1,8 1,8 
 


Andel män i befolkningen (16–84 år) som 
använt cannabis under de senaste 12 
månaderna 


3,2 4,1 
 


Andel kvinnor i befolkningen (16–84 år) som 
använt cannabis under de senaste 30 dagarna 


0,4 0,6 
 


Andel män i befolkningen (16–84 år) som 
använt cannabis under de senaste 30 dagarna 


1 1,6 
 


Andel kvinnor i befolkningen (16–84 år) som 
använt annan narkotika än cannabis under de 
senaste 12 månaderna 


0,5 0,7 
 







Andel män i befolkningen (16–84 år) som 
använt annan narkotika än cannabis under de 
senaste 12 månaderna 


1,1 1,9 
 


Andel kvinnor i befolkningen (16–84 år) som 
använt annan narkotika än cannabis under de 
senaste 30 dagarna 


0,1 0,2 
 


Andel män i befolkningen (16–84 år) som 
använt annan narkotika än cannabis under de 
senaste 30 dagarna 


0,4 0,4 
 


Indikatorer inom mål 3 för tobak 2015 2018 2019 


Andel kvinnor i befolkningen (16–84 år) som 
röker dagligen 


11 7 
 


Andel män i befolkningen (16–84 år) som röker 
dagligen 


9 7 
 


Registrerad tobaksförsäljning av cigaretter, 
antal per invånare 15 år och äldre 


694 
 


660 


Oregistrerad cigarettanskaffning, antal per 
invånare 15 år och äldre 


43 39 
 


Andel kvinnor i befolkningen (16–84 år) som 
snusar dagligen 


4 4 
 


Andel män i befolkningen (16–84 år) som 
snusar dagligen 


19 18 
 


Registrerad tobaksförsäljning av snus, antal kg 
per invånare 15 år och äldre 


0,78 
 


0,83 


Oregistrerad snusanskaffning, antal snusdosor 
per invånare 15 år och äldre 


0,7 0,7 
 


    


Mål 4 
   


Indikatorer inom mål 4 för alkohol 
 


2015 2018 2019 


Andel kvinnor (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för psykiska störningar och 
beteendestörningar orsakade av alkohol, som 
samma kalenderår hämtat ut mediciner som 
rekommenderats i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer 


21 23 
 


Andel män (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för psykiska störningar och 
beteendestörningar orsakade av alkohol, som 
samma kalenderår hämtat ut mediciner som 
rekommenderats i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer 


20 22 
 


Andel kvinnor (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för alkoholdiagnos och som samma 
kalenderår återinskrivits med alkoholdiagnos 


31 31 
 







Andel män (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för alkoholdiagnos och som samma 
kalenderår återinskrivits med alkoholdiagnos 


38 36 
 


Indikatorer inom mål 4 för narkotika 2015 2018 2019 
Andel kvinnor (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för psykiska störningar och 
beteendestörningar orsakade av opiater, som 
samma kalenderår hämtat ut mediciner som 
rekommenderats i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer 


22 24 
 


Andel män (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för psykiska störningar och 
beteendestörningar orsakade av opiater, som 
samma kalenderår hämtat ut mediciner som 
rekommenderats i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer 


28 30 
 


Andel kvinnor (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för narkotikadiagnos och som 
samma kalenderår återinskrivits med 
narkotikadiagnos 


33 35 
 


Andel män (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för narkotikadiagnos och som 
samma kalenderår återinskrivits med 
narkotikadiagnos 


41 41 
 


Indikatorer inom mål 4 för både alkohol 
och narkotika 


2015 2018 2019 


Andel kvinnor (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för narkotika- eller alkoholdiagnos 
och som avlidit samma kalenderår 


4,5 5 
 


Andel män (15 år och äldre) som vårdats i 
slutenvård för narkotika- eller alkoholdiagnos 
och som avlidit samma kalenderår 


6 6,2 
 


Antal kvinnor och män med missbruk och 
beroende, utskrivna personer i vård enligt LVM, 
per 100 000 invånare 


14 13 
 


Antal kvinnor den 1:a november med missbruk 
och beroende med individuellt behovsprövade 
insatser, per 100 000 invånare 


88 103 
 


Antal män den 1:a november med missbruk 
och beroende med individuellt behovsprövade 
insatser, per 100 000 invånare 


198 211 
 


Antal kvinnor med missbruk och beroende den 
1 november i frivillig institutionsvård, per 100 
000 invånare 


15 13 
 


Antal män med missbruk och beroende den 1 
november i frivillig institutionsvård, per 100 
000 invånare 


40 38 
 


Antal inskrivningar i frivillig familjehemsvård 
under året som berör personer med missbruk 
och beroende per 100 000 invånare 


6,24 7,29 
 







Antal kvinnor den 1:a november med missbruk 
och beroende med bistånd som avser boende, 
per 100 000 invånare 


38 43 
 


Antal män den 1:a november med missbruk 
och beroende med bistånd som avser boende, 
per 100 000 invånare 
 


Mål 5 
 
 


129 128 
 


Indikatorer inom mål 5 för alkohol 2015 2018 
Andel gravida med riskbruk av alkohol i åldersgruppen 17–29 år 6,2 5 
Andel gravida med riskbruk av alkohol i åldersgruppen 30–49 år 3,3 3,1 
Antal vårdade kvinnor i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
alkoholförgiftning som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare, 15 
år och äldre 


149 131 


Antal vårdade män i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
alkoholförgiftning som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare, 15 
år och äldre 


236 211 


Antal vårdade kvinnor i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
explicit alkoholdiagnos som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare, 
15 år och äldre 


388 370 


Antal vårdade män i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
explicit alkoholdiagnos som huvud- eller bidiagnos per 100 000 invånare, 
15 år och äldre 


782 739 


Antal vårdade kvinnor i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
alkoholspecifik leversjukdom som huvuddiagnos per 100 000 invånare, 
15 år och äldre 


20 25 


Antal vårdade män i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
alkoholspecifik leversjukdom som huvuddiagnos per 100 000 invånare, 
15 år och äldre 


48 56 


Antal dödsfall bland kvinnor med alkoholförgiftning som underliggande 
eller bidragande orsak per 100 000 invånare, 15 år och äldre 


2,9 2,4 


Antal dödsfall bland män med alkoholförgiftning som underliggande eller 
bidragande orsak per 100 000 invånare, 15 år och äldre 


7,4 5,3 


Antal dödsfall bland kvinnor med explicit alkoholdiagnos som 
underliggande eller bidragande dödsorsak per 100 000 invånare, 15 år 
och äldre 


11 11 


Antal dödsfall bland män med explicit alkoholdiagnos som underliggande 
eller bidragande dödsorsak per 100 000 invånare, 15 år och äldre 


39 36 


Antal dödsfall bland kvinnor med alkoholspecifik leversjukdom som 
underliggande eller bidragande dödsorsak per 100 000 invånare, 15 år 
och äldre 


3,5 3,7 







Antal dödsfall bland män med alkoholspecifik leversjukdom som 
underliggande eller bidragande dödsorsak per 100 000 invånare, 15 år 
och äldre 


9,4 9 


Indikatorer inom mål 5 för narkotika 2015 2018 
Antal vårdade kvinnor i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
explicit narkotikadiagnos som huvud- eller bidiagnos per 100 000 
invånare, 15 år och äldre 


273 273 


Antal vårdade män i sluten- och/eller specialiserad öppenvård med 
explicit narkotikadiagnos som huvud- eller bidiagnos per 100 000 
invånare, 15 år och äldre 


501 520 


Antal dödsfall bland kvinnor till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar som underliggande dödsorsak per 100 000 
invånare, 15 år och äldre 


7,4 8,6 


Antal dödsfall bland män till följd av läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar som underliggande dödsorsak per 100 000 
invånare, 15 år och äldre 


15,8 12,7 


Indikator inom mål 5 för tobak 2015 2018 
Antal dödsfall bland kvinnor med diagnosen malign tumör i bronk och 
lunga (lungcancer) som underliggande eller bidragande dödsorsak per 
100 000 invånare, 15 år eller äldre 


46 44 


Antal dödsfall bland män med diagnosen malign tumör i bronk och lunga 
(lungcancer) som underliggande eller bidragande dödsorsak per 100 000 
invånare, 15 år eller äldre 


55 50 


Antal dödsfall bland kvinnor med diagnosen kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) som underliggande eller bidragande dödsorsak per 
100 000 invånare, 15 år eller äldre 


77 81 


Antal dödsfall bland män med diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) som underliggande eller bidragande dödsorsak per 100 000 
invånare, 15 år eller äldre 


98 93 


Indikator inom mål 5 för alkohol, narkotika och doping 2015 2018 
Antal polisanmälda misshandelsbrott utomhus där brottsoffer och 
gärningsperson är obekanta med varandra per 100 000 invånare, 15 år 
och äldre 


244 204 


Antal kvinnor som vårdats i sluten eller specialiserad öppenvård och där 
övergrepp av annan person varit orsak till vården per 100 000 invånare, 
15 år och äldre 


97 111 


Antal män som vårdats i sluten eller specialiserad öppenvård och där 
övergrepp av annan person varit orsak till vården per 100 000 invånare, 
15 år och äldre 


185 165 


Antal personskadade och/eller omkomna förare (kvinnor) av 
motorfordon i singelolyckor nattetid per 100 000 invånare, 15 år och 
äldre 


4,5 3,5 


Antal personskadade och/eller omkomna förare (män) av motorfordon i 
singelolyckor nattetid per 100 000 invånare, 15 år och äldre 


18,9 15,9 
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Bilaga 2. Förteckning över indikatorer för att beskriva 
utvecklingen över tid  
Mål 1.  


Indikator Källa  Tidsserie 


Alkohol     


Anskaffning av alkoholdryck, årskurs 9 Skolevers drogvanor, CAN  2012–2019  


Anskaffning av alkoholdryck, gymnasiets 
år 2 


Skolelevers drogvanor, CAN  2012–2019  


Efterlevnad av åldersgränser vid provköp 
på Systembolaget  


Systembolaget  2003–2018  


Försäljningsställen av folköl  Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten  


2006–2018  


Priser på alkohol på serveringsställen med 
serveringstillstånd  


Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten  


2007–2018 


Realt detaljhandelspris på folköl  SCB  1990–2019  


Realt detaljhandelspris på sprit  SCB  1990–2019  


Realt detaljhandelspris på starköl  SCB  1990–2019  


Realt detaljhandelspris på vin  SCB  1990–2019  


Serveringstillstånd för servering av 
spritdrycker, vin och starköl  


Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten  


2007–2019  


Systembolagets öppettider  Systembolaget  2008–2019  


Systembolagsbutiker och ombud  Systembolaget  2008–2019  


Öppet efter kl. 01.00 på serveringsställen 
med serveringstillstånd, antal per 10 000 
invånare  


Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten  


2007–2019 


Oregistrerad alkoholanskaffning Monitormätningarna CAN, 2001–2018 


Registrerad alkoholförsäljning av 
spritdrycker  


Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten 
Systembolaget  


2006–2018  


 


  







 


Narkotika     


Erbjuden att prova eller köpa narkotika, 
årskurs 9 


Skolelevers drogvanor, CAN 2012–2019 


Erbjuden att prova eller köpa narkotika, 
gymnasiet år 2 


Skolelevers drogvanor, CAN 2012–2019 


Reala priser på narkotika på användarnivå  Rapporteringssystem om droger, 
CAN  


2000–2018 


Tull- och polisbeslag av narkotiska 
preparat 


Rapporteringssystem om droger, 
CAN 


2000–2017 


Dopning   


Tull- och polisbeslag av dopningspreparat Rapporteringssystem om droger, 
CAN 


2000–2017 


Tobak     


Anskaffning av cigaretter, årskurs 9  Skolelevers drogvanor, CAN  2000–2019 


Anskaffning av cigaretter, gymnasiets år 2  Skolelevers drogvanor, CAN  2012–2019 


Anskaffning av snus, årskurs 9  Skolelevers drogvanor, CAN  2000–2019 


Anskaffning av snus, gymnasiets år 2 Skolelevers drogvanor, CAN  2012–2019 


Försäljningsställen tobak, antal per 10 000 
invånare  


Länsraporten, 
Folkhälsomyndigheten  


2006–2018 


Reala priser på cigaretter  SCB  2000–2019 


Reala priser på snus  SCB  2000–2019 


  


  







Mål 2. 


Indikator  Källa  Tidsserie  


Alkohol   


Alkoholkonsumenter, senaste 12 mån, 
årskurs 9 


Skolelevers drogvanor, CAN  2007–2019 


Alkoholkonsumenter, senaste 12 mån, 
gymnasiets år 2  


Skolelevers drogvanor, CAN 2007–2019   


Debutålder, druckit alkohol, 13 år eller 
yngre, årskurs 9 


Skolelevers drogvanor, CAN 2012–2019  


Debutålder, druckit sig berusad, 13 år eller 
yngre, årskurs 9  


Skolelevers drogvanor, CAN 2007–2019   


Narkotika   


Använt narkotika, någon gång,  
årskurs 9 


Skolelevers drogvanor, CAN 2000–2019 


Använt narkotika, någon gång,  
gymnasiets år 2  


Skolelevers drogvanor, CAN  2000–2017  


Dopning   


Använt anabola steroider, någon gång, 
årskurs 9  


Skolelevers drogvanor, CAN  2004–2019 


Använt anabola steroider, någon gång, 
gymnasiets år 2  


Skolelevers drogvanor, CAN  2004–2019   


Tobak   


Använder tobak, rökning, senaste 12 mån, 
årskurs 9  


Skolelevers drogvanor, CAN  2000–2019, 


Använder tobak, rökning, senaste 12 mån, 
gymnasiets år 2  


Skolelevers drogvanor, CAN  2004–2019, 


Använder tobak, snus, senaste 12 mån, 
årskurs 9 


Skolelevers drogvanor, CAN  2000–2019, 


Använder tobak, snus, senaste 12 mån, 
gymnasiets år 2  


Skolelevers drogvanor, CAN  2004–2019 


Debutålder, rökt eller snusat, 13 år eller 
yngre, årskurs 9 


Skolelevers drogvanor, CAN  2012–2019  


 


  







Mål 3.  


Indikator  Källa  Tidsserie  


Alkohol    
Riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT-C ett års 
medelvärden  


Hälsa på lika villkor, 
Folkhälsomyndigheten  


2004–2016 
2018 


Intensivkonsumtion av alkohol  Monitormätningarna, 
CAN  


2004–2018 


Intensivkonsumtion av alkohol, årskurs 9 Skolelevers drogvanor, 
CAN  


2000–2019 


Intensivkonsumtion av alkohol, gymnasiets år 2  Skolelevers drogvanor, 
CAN  


2004–2019 


Högkonsumtion av alkohol  Monitormätningarna, 
CAN 


2002–2018  


Alkoholberoende  Vanor och konsekvenser, 
STAD (numera CAN)  


2013 och 2017 


Oregistrerad alkoholanskaffning  Monitormätningarna, 
CAN 


2001–2018 


Total alkoholanskaffning  Monitormätningarna, 
CAN 


2001–2018   


Registrerad alkoholförsäljning (i liter ren alkohol), 
total  


Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten 
Systembolaget  


2000–2018   


Registrerad alkoholförsäljning av spritdrycker på 
Systembolaget   


Systembolaget  2006–2018   


Registrerad alkoholförsäljning av spritdrycker på 
serveringsställen  


Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten  


2007–2018   


Registrerad alkoholförsäljning av vin på 
Systembolaget  


Systembolaget  2006–2018  


Registrerad alkoholförsäljning av vin 
på serveringsställen   


Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten   


2007–2018  


Registrerad alkoholförsäljning av starköl på 
Systembolaget  


Systembolaget  2006–2018  


Registrerad alkoholförsäljning av starköl på 
serveringsställen   


Alkoholregistret, 
Folkhälsomyndigheten   


2007–2018  


 


  







 


Narkotika      


Använt cannabis de senaste 12 månaderna  Hälsa på lika villkor, 
Folkhälsomyndigheten  


2004–2016 
2018 


Använt cannabis senaste 30 dagarna   Hälsa på lika villkor, 
Folkhälsomyndigheten  


2004–2016 
2018 


Använt narkotika de senaste 12 månaderna  Hälsa på lika villkor, 
Folkhälsomyndigheten 


2014–2016 
2018 


Använt narkotika de senaste 30 dagarna  Hälsa på lika villkor, 
Folkhälsomyndigheten 


2014–2016 
2018 


Narkotikaberoende  Vanor och konsekvenser, 
STAD (numera CAN)  


2013 och 2017 


Dopning      


Bruk av anabola androgena steroider  Vanor och konsekvenser,  
STAD (numera CAN)   


2013 och 2017  


Tobak       


Registrerad försäljning (tobak) Beräkningskonventioner, 
Finansdepartementet 


2000–2019 


Oregistrerad tobaksanskaffning Monitormätningarna, 
CAN 


2012–2018 


Tobaksanvändning, röker dagligen  Hälsa på lika villkor, 
Folkhälsomyndigheten  


2004–2016 
2018  


Tobaksanvändning, snusar dagligen  Hälsa på lika villkor, 
Folkhälsomyndigheten  


2004–2016 
2018  


 
  







Mål 4.  


Indikator  Källa  Tidsserie  


Alkohol   


Läkemedelsuttag, alkohol  Patientregistret, 
Läkemedelsregistret, 
Socialstyrelsen  


2006–2018  


Vårdade, återinskrivning alkoholdiagnoser  Patientregistret,  
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Vårdade och avlidna, alkohol och/eller 
narkotikadiagnos  


Patientregistret, 
Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Narkotika    


Läkemedelsuttag, narkotika  Patientregistret, 
Läkemedelsregistret, 
Socialstyrelsen 


2006–2018 


Vårdade, återinskrivning 
narkotikadiagnoser  


Patientregistret, 
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Vårdade och avlidna, alkohol- och/eller 
narkotikadiagnos  


Patientregistret, 
Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen 


2000–2018  


Alkohol och Narkotika   


Aktuell rutin för information om 
samordnad individuell plan (SIP) 


Öppna jämförelser, 
Socialstyrelsen 


2017–2019 


Bistånd som avser boende Statistikdatabas, vuxna personer 
med missbruk och beroende, 
Socialstyrelsen 


2000–2018 


Erbjuder Case Management i form av 
Integrerade team 


Öppna jämförelser, 
Socialstyrelsen 


2016–2019 


Erbjuder minst en manualbaserad insats Öppna jämförelser, 
Socialstyrelsen 


2016–2019 


Frivillig familjehemsvård Statistikdatabas, vuxna personer 
med missbruk och beroende, 
Socialstyrelsen 


2000–2018 


Frivillig institutionsvård Statistikdatabas, vuxna personer 
med missbruk och beroende, 
Socialstyrelsen 


2000–2018 


Individuellt behovsprövade öppna insatser Statistikdatabas, vuxna personer 
med missbruk och beroende, 
Socialstyrelsen 


2000–2018 


Insats enligt LVM Statistikdatabas, vuxna personer 
med missbruk och beroende, 
Socialstyrelsen 


2000–2018 


Uppföljning utifrån standardiserad 
bedömningsmetod 


Öppna jämförelser, 
Socialstyrelsen 


2016–2019 


 


  







Mål 5.  


Indikator  Källa  Tidsserie  


Alkohol   


Dödlighet, alkoholförgiftning  Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Dödlighet, alkoholindex  Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Dödlighet, alkoholspecifika leversjukdomar  Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Gravida, riskbruk alkohol  Graviditetsregistret, 
Socialstyrelsen  


2012–2018  


Påverkas negativt av andras 
alkoholkonsumtion (närstående) 


Vanor och konsekvenser, 
Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning (CAN) 


2013 och 2017 


Påverkas negativt av andras 
alkoholkonsumtion (främmande person) 


Vanor och konsekvenser, 
Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning (CAN) 


2013 och 2017 


Vårdade alkoholförgiftning, sluten- 
och/eller specialiserad öppenvård och 
slutenvård  


Patientregistret,  
Socialstyrelsen  


2006–2018  


Vårdade, alkoholindex, sluten- och/eller 
specialiserad öppenvård  


Patientregistret,  
Socialstyrelsen  


2006–2018  


Vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar, 
sluten- och/eller specialiserad öppenvård  


Patientregistret,  
Socialstyrelsen  


2006–2018  


Narkotika      


Dödlighet i läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar  


Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Påverkas negativt av andras 
narkotikaanvändning (närstående) 


Vanor och konsekvenser, 
Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning (CAN) 


2013 och 2017 


Vårdade, narkotikaindex, sluten- och/eller 
specialiserad öppenvård  


Patientregistret, Socialstyrelsen  2006–2018  


Tobak       


Dödlighet i kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom  


Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Dödlighet i lungcancer  Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen  


2000–2018  


Gravida, tobaksanvändning  Medicinska födelseregistret,  
Socialstyrelsen  


2000–2017 


Påverkas negativt av andras rökning 
(närstående) 


Vanor och konsekvenser, 
Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning (CAN) 


2013 och 2017 


 


  







 


Alkohol, Narkotika och Dopning        


Anmälda misshandelsbrott utomhus, 
okänd gärningsperson  


Anmälda brott, Brå  2000–2018  


Singelolyckor nattetid  Swedish Traffic Accident Data  
Acquisition, Transportstyrelsen 


2003–2018  


Sjukhusvårdade, övergrepp av annan 
person, sluten- och öppenvård  


Patientregistret, Socialstyrelsen  2006–2018  


Självrapporterade fall av misshandel, 
påverkad gärningsperson  


Nationella 
trygghetsundersökningen, Brå  


2005–2016  


Självrapporterade fall av misshandel, 
okänd påverkad gärningsperson nattetid  


Nationella 
trygghetsundersökningen, Brå  


2005–2016  
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Bilaga 3. Förteckning över indikatorer för 
jämlikhetsanalysen 


Mål Indikator Population Källa Indelningsgrunder 


 Alkohol    


2 
 
 
 
3 


Debutålder, druckit alkohol, 
13 år eller yngre 
Debutålder, druckit sig 
berusad, 13 år eller yngre 
Intensivkonsumtion av 
alkohol 


Årskurs 9 
grundskolan 


Skolelevers drogvanor,  
CAN 


Kön 
Socioekonomisk situation 
Kommungrupp 
Flera riskfaktorer 3 


3 Riskkonsumtion av alkohol 
enligt AUDIT-C  
 


Vuxna 16–84 år Hälsa på lika villkor,  
Folkhälsomyndigheten 


Kön 
Utbildning1 
Sexuell orientering 


5 Vårdade, alkoholindex, 
sluten- och/eller 
specialiserad öppenvård 
ICD-10: E24.4, F10, G31.2, 
G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, 
K70, K85.2, K86.0, O35.4, 
P04.3, Q86.0, T51, Y90.1–
Y90.9, Y91.1–Y91.9, Z50.2, 
Z71.4, Z72.1 huvud- eller 
bidiagnos 


15 år och äldre Patientregistret, 
Socialstyrelsen 


Kön 
Utbildning1 


Inkomst2 
Kommungrupp 
Socialt utsatt2 


5 Dödlighet, alkoholindex 
ICD-10: E24.4, F10, G31.2, 
G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, 
K70, K85.2, K86.0, O35.4, 
P04.3, Q86.0, T51, Y90.1–
Y90.9, Y91.1–Y91.9, Z50.2, 
Z71.4 som underliggande 
eller bidragande dödsorsak 


15 år och äldre Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen 


Kön 
Utbildning1 
Kommungrupp 


 Narkotika    


2 
 
3 


Använt narkotika, någon 
gång  
Använt narkotika fler än 20 
gånger 


Årskurs 9 
grundskolan 


Skolelevers drogvanor,  
CAN 


Kön 
Socioekonomisk situation 
Kommungrupp 
Flera riskfaktorer 3 


3 Använt cannabis de senaste 
12 månaderna 


Vuxna 16–84 år Hälsa på lika villkor,  
Folkhälsomyndigheten 


Kön 
Utbildning1 
Sexuell orientering 


5 Vårdade, narkotikaindex, 
sluten- och/eller 
specialiserad öppenvård 
ICD-10: F11-F16, F18, F19, 
O35.5, P04.4, T40, T43.6, 
Z50.3, Z71.5, Z72.2 huvud-
eller bidiagnos 


15 år och äldre Patientregistret, 
Socialstyrelsen 
 


Kön 
Utbildning1 
Inkomst2 
Kommungrupp 
Socialt utsatt2 


5 Dödlighet i läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar 
ICD-10: X40-X44, X60-X64, 
Y10–Y14 som underliggande 
eller bidragande dödsorsak 


15 år och äldre Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen 


Kön 
Utbildning1 
Kommungrupp 







1 Avser åldersgruppen 25 år och äldre, för HLV 25–84 år, 2 avser åldersgruppen 25 till 64 år, 3 endast indikatorerna 
intensivkonsumtion, narkotika fler än 20 gånger och daglig eller nästan daglig rökning 


 Dopning    


2 Använt anabola androgena 
steroider, någon gång 


Årskurs 9 
grundskolan 


Skolelevers drogvanor,  
CAN 


Kön 
Socioekonomisk situation 
Kommungrupp 


 Tobak    


2 
 
3 


Debutålder, rökt tobak, 13 
år eller yngre 
Tobaksbruk, röker dagligen 
eller nästan dagligen 
Tobaksbruk, snusar dagligen 
eller nästan dagligen 


Årskurs 9 
grundskolan 


Skolelevers drogvanor,  
CAN 


Kön 
Socioekonomisk situation 
Kommungrupp 
Flera riskfaktorer 3 


3 Tobaksbruk, röker dagligen 
Tobaksbruk, snusar dagligen 


Vuxna 16–84 år Hälsa på lika villkor,  
Folkhälsomyndigheten 


Kön 
Utbildning1 
Sexuell orientering 


5 Dödlighet, i kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom  
ICD-10: J44, J44.0, J44.1, 
J44.8, J44.9 som 
underliggande eller 
bidragande dödsorsak.  


15 år och äldre Patientregistret, 
Socialstyrelsen 
 


Kön 
Utbildning1 
Kommungrupp 


1 Avser åldersgruppen 25 år och äldre, för HLV 25–84 år, 2 avser åldersgruppen 25 till 64 år, 3 endast indikatorerna 
intensivkonsumtion, narkotika fler än 20 gånger och daglig eller nästan daglig rökning 
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Bilaga 4. Förteckning över 
indelningsgrunder för jämlikhetsanalysen 


Indelningsgrund Redovisningsgrupper Beskrivning År Datakälla 


Kön  Man/Kvinna 
Pojke/Flicka 


Juridiskt kön 2006–2018 
 
 
2006–2019 
 
 


Registret över 
totalbefolkningen 
(RTB), SCB 
Skolelevers drogvanor, 
CAN 


Socioekonomisk 
situation, 
skolelever 


kvartil 1 
kvartil 4 


Andelen elever i alla 
skolklasser inom årskurs 9på 
skolan som har minst en 
förälder med fullföljd och 
godkänd eftergymnasial 
utbildning på minst en 
termin. 
Indelas i kvartiler (25 %) 
efter andel föräldrar med 
högskoleutbildning. 


2006–2019 Skolelevers drogvanor, 
CAN 


Utbildningsnivå Förgymnasial 
Eftergymnasial 


Högst uppnådda 
utbildningsnivå för personer 
25 år och äldre 
 
Kategorin uppgift saknas 
ingår ej i statistiken på 
grund av få i antal. 


2006–2018 Utbildningsregistret, 
SCB  


Inkomstnivå 
individ 


Kvintil 1 (20 %) 
Övriga 


Disponibel inkomst inklusive. 
kapitalvinst/kapitalförlust.  
25–64 år 


2006–2017 Inkomst- och 
taxeringsregistret 
(IoT), SCB 


Kommungrupps-
indelning 


A. Storstäder och 
storstadsnära kommuner 
C. Mindre städer/tätorter 
och landsbygds-
kommuner  


Socio-geografisk indelning 
av Sveriges kommuner enligt 
SKL:s 
kommungruppsindelning 
2017. 


2006–2018 Sveriges kommuner 
och regioner, SKR 


Sexuell identitet/ 
Sexuell läggning 


Heterosexuell 
Homosexuell 
Bisexuell 


Kategorin annan, kategorin 
ingår ej i statistiken på 
grund av få i antal. 


2006–2018 Hälsa på lika villkor, 
Folkhälsomyndigheten 


Kombinerad social 
utsatthet, vuxna 


Social utsatthet 
Övriga 


Disponibel inkomst (1:a 
kvintilen) eller  
Utbildning (grundskola) och 
Huvudsaklig inkomstkälla 
(sjuk eller arbetslös eller 
förtidspensionär eller 
ekonomiskt bistånd eller 
arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd)  
 


2006–2017 Inkomst- och 
taxeringsregistret 
(IoT), SCB 
Utbildningsregistret, 
SCB 
Mikrodata för 
Registerbaserad 
aktivitetsstatistik 
(RAKS), SCB 


     







 


 


Kombination av 
flera riskfaktorer, 
barn och unga 


Flera riskfaktorer  
Övriga  


Föräldrars utbildning (ej 
högskoleutbildad) eller 
ekonomi (missnöjd eller 
mycket missnöjd med 
familjens ekonomiska 
situation) och skolgång 
(skolk 2–3 gånger per 
månad eller mer).  
Föräldrars utbildningsnivå 
och ekonomisk situation 
självrapporterat av elever i 
årskurs 9 


2016–2019 Skolelevers drogvanor, 
CAN 
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Rapporten beskriver utvecklingen över tid inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak 
(ANDT) på nationell nivå i förhållande till målen i ANDT-strategin 2016–2020. Den innehåller även 
en analys av utvecklingen av jämlikhet i ANDT-relaterad ohälsa 2006–2018/19. 

Förutom att rapporten riktar sig till regering och departement kan den även vara av intresse för 
andra myndigheter, politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå samt andra med intresse 
av att följa folkhälsofrågor.  

Rapporten ingår som en delrapport i den samlade uppföljningen av ANDT-strategin och utgör en 
återrapportering av Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om att stödja genomförandet av 
ANDT-strategin 2016–2020.    

------------------------------------------------  
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör 

myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda 

mot hälsohot.  Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.  
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